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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 

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

: - 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 

MEDEWERKERS CLUBBLAD: 
- Jappie van Hes 

Molenstelle 13 Sintjohannesga 	tel. 1627 
Rintje Heeringa 
van Maasdijkstraat 61 Heerenveen 	05130-25412 

- 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 
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tel. 1953 
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tel. 1501 

tel. 2078 

tel. 1933 

tel. 05138-5213 

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 

5e 	- 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 23 Sintjohannesga 

dames 2 : - Wietze Zwart 
Streek 81 Sintjohannesga 

tel. 1954 

tel. 1286 

tel. 1636 

tel. 1628 

a tel. 1951 

tel. 2019 
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Beste D.W.P.-ers, 

Net de uitgave van ons vierde clubblad 
zetten we al weer een flinke stap in de 
richting van Koning Winter. De dagen worden 
al langer en de trainingsbroek kan al weer 
aan. 
Ook onze trouwe supporters zullen de winter-
kleding al weer uit de kast gehaald hebben. 
Oh ja, nu we het toch even over de suppor-
ters hebben; De redaktie wil alle mensen die 
vaak meegaan (en dat zijn meestal vrij veel) 
met uitwedstrijden van ons le elftal be-
danken, want het is toch een enorme stimu-
lans voor de jongens ot het veld. Maar 
vaders, moeders, broers en zusters kom toch 
vooral ook eens kijken bij de lagere elf-
tallen en de jeugd, ook zij waarderen dit 
bijzonder. 

Voorts willen wij u ook nog meedelen, dat de redaktie van  IT  WITE PEALTSJE 
voornemens is om een pennenactie te organiseren, doordat de kosten hoger 
zijn uitgevallen dan was begroot. STEUN dus vooral deze actie, zodat u ons 
clubblad kunt BLIJVEN lezen. 
Nu we het er toch over hebben; graag zouden we wat korte schriftelijke 
reacties willen ontvangen, zodat wij u mening kunnen testen wat betreft ons 
clubblad. Deze reacties kunt u deponeren in de copybus in de kantine. 
And last,  but  not least willen wij nog een belangrijke mededeling doen 
omtrent de samenstelling van de redaktie. 
Deze is enigszins gewijzigd, want Albert Hol kon door zijn werkzaamheden 
helaas niet meer genoeg tijd vrij maken voor het clubblad. Bij deze bedanken 
wij Albert voor het werk, wat hij heeft verrichtoDe vrijgekomen plaats werd 
opgevuld door Rintje Heeringa en wij hopen, dat hij ons met veel plezier 
en enthousiastme 	zal steunen in de vele werkzaamheden. 

Voor verhuizende ledenzeldt de volEnl_g__Iltaa: 
Laat ons even weten waar je gaat wonen, zodat je ook op dat adres dit 
blad niet hoeft te missen. 
Leden die willen bedanken kunnen dit doen bij onze secretaresse R. Visser 
de Vries, maar laat het ons ook even weten, want dan kunnen wij daar ook 
rekening mee houden. 

Na deze bladzijde vol serieuze mededelingen hopen we, dat.0 ook dit blad 
weer met veel plezier zult lezen. Verder wensen we alle elftallen weer 
veel succes en hopelijk worden er weer vele punten binnengesleept. 

Met sportieve _groeten van  de  redaktie 

Na een wat moeizaam begin komen onze elftallen 
nu toch weer redelijk bij. We hopen dat deze 
lijn kan worden voortgezet om zodoende misschien 
aan het einde van het seisoen een kampioen te 
kunnen begroeten. 
Ook onze jeugdelftallen draaien met wisselend 
resultaat, maar als jullie er met elkaar en v66r 
elkaar je best blijven doen dan zal het zeker ook 
gaan lukken. van de voonitter  

 

Oene Bijker 

   



4t1 

voorste rij: A. KERKSTRA, W. LAGEVEEN, K. DE JONG, M.P. DE JONG 

achterste rij: K. SCHIPPER, M. AKKERMAN, W. VAN DER WEG, K. GROEN, 

J.H. DE JONG, M. VAN DER WAL, H. VISSER. 

In het vorige nummer konden jullie lezen hoe de allereerste wedstrijd 

in de K.N.V.B. (seizoen 1951-1952) tegen Blauw Wit met 2-7 werd verloren 

Deze maand kunt u lezen een verslag van een oefenwedstrijd tegen Hielpe," 

alsmede hoe DE WITE  PEAL  na één seizoen K.N.V.B. terug moest naar de 

afdeling. Dit gebeurde via een beslissingswedstrijd tegen Q.V.C. uit 

Stavoren, van deze wedstrijd ook een zeer leuk verslag gehaald uit de  

Jouster  Courant van die tijd. 

Wij wensen u ook deze maand weer veel leesplezier toe in deze vaste 

rubriek "YN 'N SULVEREN RANE". 

P.S. De redaktie krijgt niet veel reactie op deze rubriek, in de toe-

komst hopen wij dat iedereen eens in een oude doos op zolder zal kijken 

of er eventueel nog oude foto's of wedstrijdverslagen zijn te vinden. 



D.W.P.—Hielpen 4-4. 
Zaterdagavond speelde D.W.P. I een vriend-
schappelijke wedstrijd tegen Hielpen I op 
het sportterrein te St. Johannesga. De wed-
strijd werd opgeluisterd door de muziek-
vereniging St. Johannesgaster Fanfare. 
Op deze wijze verleenden beide verenigingen 
hun medewerking aan de Commissie tot 
instandhouding van de muziektent die mo-
menteer nog steeds met een nadelig saldo 
werkt 
Er was een zeer grote publieke belangstel-
ling en men heeft een zeer spannende en 
boeiende, sportief gespeelde 9wedstrijd kun-
nen ..aanschouwen, die in de pauze en na 
afloop met enige mooie nummers muziek 
werd opgeluisterd. 
Over de wedstrijd zelf het volgende: 
~voerder Sikkes van Hielpen bood voor 
de aanvang een fraai bouquet bloemen aan 
ter gelegenheid van de kampioenschappen 
en de promotie door D.W.P. I behaald in 
het afgelopen seizoen. 
De aanvoerder van D.W.P. sprak enige 
waarderende woorden tot aanvoerder en 
spelers van Hielpen en bracht hun dank 
voor de zeer sportieve wijze waarop de wed-
strijden tussen Hielpen en D.W.P. werden 
gespeeld. 
Tevens sprak hij de wens  nit,  dat de vriend-
schapsbanden die dit jaar werden aange-
knoopt nog lange tijd in stand zullen wor-
den gehouden. 
D.W.P. trok vanaf de aftrap met goede 
open aanvallen op de Hielpen veste los, 
doch de doelverdediger voorkwam door goed 
opstellen erger voor de bezoekers. Lang-
zamerhand ontworstelde Hielpen zich aan 
het D.W.P. overwicht en het spel golfde 
toen snel op en neer. In de 21ste minuut 
scoorde linksbinnen Sluis met een hard 
schot vanaf de zijlijn het eerste Hielpen 
doelpunt. Over doelman Kerkstra heen ver-
dween de bal in het linker. lsoveldhoekle.. 
Drie iiimiten—  later p-seilteerde iu  ~dig  
van een misverstand tussen enige D.W.P.-
ere en bracht de stand met een 1aa schot 
in de rechterhoek op 2-0 voor Hielpen. 
Bij beide doelpunten stond Kerkstra niet 
goed opgesteld, zodat hij niet helemaal vrij 
uit ging. 
Even voor de rust was het wederom  Sluts,  
die uit een corner de stand op 3.--41 voor 
Hielpen bracht 
D.W.P. liet de moed niet zakken en aan-
gezien het veldspel beter verzorgd was dan 
dat van Hielpen, werd er direct na de rust 
weer stevig aangepakt 

Reeds in de eerste minuut had D.W.P. suc-
ces door linksbuiten Visser 1-3. 
Het hek was nu van de dam en in een mini-
mum van tijd was de stand door doelpunten 
van M. Akkerman, W. Visser en H. T. de 
Jong gebracht op 4-3 voor D.W.P. Een 
vijfde doelpunt van linksbuiten Visser werd 
wegens buitenspel van rechtsbuiten Spinder 
(die echter niet aan het spel deelnam) 
afgekeurd. 
Het werd een ware belegering van het Hielt. 
pen doel waarin de doelverdediger met ver-
re uittrappen enige opluchting bracht, doch 
de doelschoppen werden steeds weer opge-
vangen door de goed spelende D.W.P.-ach-
terhoede. 
In de laatste minuten konden de spelers 
de bal bijna niet meer onderscheiden en 
het ontging zodoende ook scheidsrechter 
ten Hoeve (op wie voor de zoveelste maal 
weer een beroep was gedaan) dat links-
bulten Glashouwer van Hielpen in duide-
lijk zichtbare buitenspel positie de bal kreeg 
toegespeeld en zodoende de gelijkmaker 
langs doelman Kerkstra kon plaatsen, 
4-4. Met deze stand kwam ook het einde 
van deze uitermate sportieve wedstrijd. 

D.W.P. wint eigen Jengdtournool 
D.W.P. organiseerde Zaterdag 28 Juli haar 
jaarlijkse seriewedstrijden voor B junioren. 
Aangezien op het laatste. ogenblik van Lem-
mer afbericht werd ontvangen werden de 
wedstrijden gehouden met deelnemen van: 
Renado, De Kool, Friso en D.W.P. 
De wedstrijden hadden een vlot verloop en 
er werd, ondanks het warme weer, bijzonder 
fel om de prijzen gestreden. 
Voor de organisatoren was het jammer, dat, 
ondanks herhaalde verzoeken, was nage-
laten om het lange gras langs de linker 
zijlijn af te maaien. 
In de eerste wedstrijd kwamen tegen elkaar 
In het veld: D.W.P. en Renado. Uitslag 
2—/. 
Hierna speelden Friso en de Kooi tegen 
elkaar. Deze ploegen ontliepen elkaar zeer 
weinig en de einduitslag was dan ook 0-0. 
In deze eerste ronde was het snelste doel-
punt gescoord door D.W.P. na 7 minuten. 
Na enige tijd rust kwamen tegen elkaar in 
het veld Friso en D.W.P. 
Friso nam de leiding, doch rechtsbinnen 
Mulder van D.W.P., deze middag de ster 
van het veld, bezorgde door 2 beheerste 
doelpunten D.W.P. zijn tweede overwin-
ning. 

Renado en de Kooi speelden gelijk 0-0. In 
deze wedstrijd warm de resp. achterhoeden 
de voorhoeden de baas. 
Na de tweede ronde was de stand: 
D.W.P. 4 punten, De Kooi 2 punten, Friso 
1 punt en Renado 1 punt. 
Een gelijk spel van D.W.P. ftegen de Kool 

zou voldoende zijn om de eerste prijs in de 
wacht te slepen, doch zover lieten de D.W. 
P.ers het niet komen en met een 2-0 over-
winning werd de eerste prijs behaald. 
De laatste wedstrijd tussen Renado en  Fri-
so  was de spannendste van de gehele mid-
dag. Renado nam de leiding, doch Friso 
maakte gelijk. Wederom scoorden beide elf-
tallen en reeds was de speeltijd verstreken 
toen Friso een derde doelpunt scoorde, door 
een blunder van de Renado doelman. 
Scheidsrechter ten Hoeve verklaarde na af-
loop, dat inderdaad te lang was gespeeld, 
doch dat hij tijd had bijgetrokken voor op-
onthoud. Hiermede waren alle partijen te-
vredengesteld en werden door de heer Knol 
met een geestic,  woord de prijzen uitgereikt. 
De totaal uitslag was: 

D.W.P. 6 punten, le prijs - La.uwerta.k 
Friso 3 punten, le prijs - Lauwertak 
De Kooi 2 punten 
Renado 1 punt. 

Medaille 
Hoogste 	

D.W.P. Na 7 minuten 

Hoogste score: Friso. 3-2. Medaille. 

Door de vlotte medewerking van leiders en 
spelers kan D.W.P. terug zien op een zeer 
goed geslaagd Jeugdtournooi. 

D.W.P.—Oranje Nassau 2-3. 
De wedstrijd D.W.P.—O.N.S. is in een ne-
derlaag voor D.W.P. geëindigd zij het dan 
met het kleinst mogelijke verschil. 
Zo ooit, dan had deze wedstrijd echter in 
winst moeten worden omgezet. In het veld 
was D.W.P. hoegenaamd niet zwakker en 
een groot gedeelte van de eerste en de 
tweede helft werd er op de O.N.S. helft ge-
speeld. 
O.N.S. had echter direct reeds een veilige 
2 	0 voorsprong kunnen nemen, doordat de 
thuisclub met 10 man in het veld verscheen 
aangezien de doelverdediger niet aanwezig 
was. 
Dat O.N.S. juist in deze periode haar voor-
sprong kon nemen was te begrijpen. 

Later viel Feenstra in als doelverdediger 
en deze knaap heeft op schitterende wijze 
zijn doel verdedigd. 
Nadat de rust met 2-0 voor O.N.S. was 
aangebroken, zette D.W.P. direct na de 
thee een hevig offenslef in, dat echter 
steeds weer te pletter liep op de uitsteken-
de stopper van O.N.S. 
Bovendien werden de aanvallen van D.W.P. 
te veel over één vleugel opgebouwd. 
Toen de aanval n.l. bij verrassing over 
links werd opgezet had de eerste de beste 
poging reeds direct succes. 
Een pass van de links-back der thuisclub 
in de vrije ruimte tussen half en baCk der 
bezoekers werd door L.Buiten Bron goed 
voor doel geplaatst waarna middenvoor 
Visser, fel en doorzettend zoals dat behoort, 
de bal in het doel joeg. 
Even raakte O.N.S. van streek, doch toen 
D.W.P. de aanvallen daarna weer te vee 
door het cenfrurn liet lopen, kwameri de 
0.N.Sders de schrik te boven en togen zelf 
weer ten aanval. Door de linksbuiten werd 
een goed schot op het D.W.P.-doel gelost, 
dat Feenstra ongetwijfeld zou hebben ge-
stopt, indien op het laatste moment rechts-
back Waterlander de bal niet van richting 
had veranderd. Langs de op de grond lig-
gende keeper rolde de bal nu in het doel. 
(1-3). 
D.W.P. had MI niets meer te verliezen en 
zette alles op de aanval. O.N.S. stond met 
man en macht te verdedigen, doch ze 
kon niet verhinderen, dat wederom een 
voorzet van Bron door middenvoor Visser 
ineens werd ingekogeld. (2-3). 
Met deze stand kwam ook het einde van 
deze sportief gespeelde wedstrijd. 
O.N.S. mocht dan ook blij zijn dat ze de 
beide puntjes mee naar Sneek kon ne-
men. Indien D.W.P. echter de aanvallen via 
beide vleugels opzet, met meer variatie, 
waardoor 't verrassende element wordt ver-
groot, zal het ongetwijfeld goede veld-
spel van de laatste wedstrijden in de ko-
mende ontmoetingen zeer zeker met succes 
worden beloond; 

Oranje N. (1) 9 7 1 1 15 24— 9 
Blauw Wit (2) 9 5 4 0 14 28— 7 
Workum (3) 10 5 4. 1 14 26-14 
Heeg (4) 8 3 3 2 9 14-12 
Delfstrah. (5) /0 2 5 3 9 25-24 
D.W.P. (6) 9 3 0 6 6 19-25 
Balk (7) 9 2 2 5 6 9-22 
Q.V.C. (8) 9 2 2 5 6 9-22 
Zwaluwen (9) 9 0 3 6 3 11-30 



»la capituleerde na 113 minuten voetbal 
Voor de derde maal "dit seizoen stonden 
D.W.P. en Q.V.C. uit Staveren Zaterdag-
middag tegenover elkaar. In de gewone 
competitie eindigden beide ploegen met 
acht punten op de onderste plaatsen en dus 
was een beslissingswedstrijd noodzakelijk 
om  nit  te maken wie terug zou moeten 
naar de Afdeling. 

Deze beslissingswedstrijd werd gespeeld op 
het prachtige terrein van v.v. „Balk", onder 
de rustige leiding van scheidsrechter K. van 
Gorkum. Er werd  an  het terrein wél zorg 
besteed: op het moment dat de D.W.P.'ers 
reeds bezig waren zich wat los te trappen, 
waren nijvere lieden nog druk in de weer 
het overtollige' gras te verwijderen. Daarna 
moest nog een kwartiertje worden gewacht 
op de tegenstanders en de scheidsrechter 
met zin secondanten, zodat de wedstrijd bij-
na een half uur te laat begon. 
Deze wedstrijd leek eerst zo veelbelovend 
voor D.W.P. Met vlot open spel trok men 
direct op de Q.V.C.-veste af. De groen-witte 
verdediging raakte door dit onstuimige be-
gin van D.W.P. wat van de kook en reeds 
in de dertiende minuut moest rechtsachter 
Martens (ex-Lemmer) linksbuiten de Jong 
laten gaan, waarvan de laatste gebruik 
maakte om met een scherp schot via de 
paal de score te openen. (0-1). Q.V.C. 
schrok wakker en slaagde erin het even-
wicht te herstellen. Dat bleek gevaren voor 
D.W.P. in te houden, want vooral op rinks 
vielen er nogal eens gaten in de verdedi-
ging Bovendien was de samenwerking tus-
sen *doelman de Jong en de rest van de 
achterhoede verre van ideaal. Enkele hoek-
schoppen waren er het gevolg van. D.W.P_ 
bofte daarbij in zoverre dat de vleugels bij 
Q.V.C. mar matig bezet waren. Toch leek 
éénmeai de .gelijkmaker onderweg te zijn. 
Dat was toen na het zoveelste misverstand  

bij D.W.P. de rechtsbinnen vrij voor doel 
kwam en een schot inzond dat ongehinderd 
de kooi binnenzeilde. Met een prachtige kop-
bal bracht Waterlander echter op de doel-
lijn redding. Zo kwam de rust met D.W.P. 
nog steeds aan de leiding. Vijf minuten er 
na was het 2-0! Een slechte uittrap van 
Martens bracht na wat omwegen de bal bij 
middenvoor Akkerman, die met een laag 
schot precies in de hoek succes had. Dat 
leek Zo op het oog een veilige voorsprong. 
Het liep echter anders. Q.V.C. vocht ver- 
beten voor z'n laatste kans. En 	 D.W.P. 
liet zich terugdrukken. Blijkbaar in een po-
ging t de kostbare voorsprong te verdedigen. 
Jammer, want indien men de eigen voor-
hoede — naar onze smaak Zaterdag het 
beste deel van de ploeg — aan het werk 
had kunnen houden, zou 'n zege zeer  wear-
schijnlijk zijn geweest.  Nil  kwam het in de 
buurt van de Jong's heiligdom meermalen 
tot de vreemdste ,situaties. Twee van deze 
situaties, in de veertiende en zestiende mi-
nuut leverden Q.V.C. evenzoveel doelpunten 
op en daarmee was dus de stand gelijk, 
2-2. D.W.P. raakte kennelijk onder de in-
druk en het was voor de neutrale toeschou-
wer duidelijk dat op dat moment de kansen 
gekeerd waren. Zeventien minuten hield D. 
W.P. nog stand. Toen kwamen twee harde 
klappen. Eerst bracht Groenhof met een 
tam koptalletje z'n ploeg aan de leiding en 
tot overmaat van ramp moest enkele mi-
nuten later aanvoerder de Jong ernstig ge-
blesseerd van het veld worden gedragen. 
Dat alles moest, zo redeneerde men, toch 
wel het einde betekenen. De D.W.Pders ech-
ter dachten daar anders over. Er kwam 
weer vuur en geestdrift in de ploeg en na-
dat men voor het eigen doel nog een be-
nauwd moment met medewerking van het 
houtwerk had overleefd, werd in één van 
de laatste seconden een heftige scrimmage  

door de Jong uitgebuit voor het scoren van 
de gelijkmaker (3-3). Verlenging dus! 
Na een korte rust begon de strijd opnieuw. 
Zenuwachtig en, vooral aan Q.V.C.-zijde. 
wat teleurgesteld. Al in de eerste minuut 
trof de rappe D.W.P. voorhoede tweemaal 
de lat. Pech dus. De tweede 71- minuut was 
voor Q.V.C., maar ook D.W.P. hield de deur 
gesloten. 
Opnieuw moest nu de wedstrijd met 2 x 
minuut worden verlengd. Met dien verstan-
de echter dat een doelpunt onmiddellijk de 
beslissing zou brengen. Weer kwam D.W.P. 
er héél, heel dicht bij. Tot driemaal toe 
werd de bal in de richting van het nauwe-
lijks beschermde doel geschoten. Even vaak 
echter bracht een been of hoofd redding. De 
vierde maal verdween de bal hoog over het 
doel. Inderdaad voor Q.V.C. een miraculeuze 
ontsnapping. 
De tweede helft van deze verlenging duur-
de nog slechts een fractie van een seconde. 
De eerste de beste aanval van Q.V.C. werd 
besloten met 'n voorzet van de rechtsbuiten, 
waaruit de bal tenslotte achter doelman de 
Jong terecht kwam. Een onbenullig doel- 
punt, maar 	 het betekende voor Q.V.C. 
de redding en voor D.W.P. degradatie  near  
de Afdeling. 

Jammer, vooral omdat de vereniging in het 
afgelopen seizoen nogal wat tegenslagen 
kreeg te incasseren. Toch geloven we niet 
dat D.W.P. er de ploeg naar is om nu bij 
de pakken neer te gaan zitten. De manier 
weerop deze beslissingswedstrijd werd ge-
speeld — ook al werd er dan een grove 
tactische fout gemaakt — maar vooral de 
sportieve wijze waarop men de nederlaag 
aanvaardde, geven ons aanleiding te ver-
onderstellen dat D.W.P. spoedig een poging 
zal doen het nu verloren terrein te herwin-
nen. Kop ervoor, D.W.Pdersl 

4e klasse A, ZaterdagrniddageompetILle. 
Uiteraard ging onze belangstelling hier In 
de eerste plaats uit naar D.W.P., dat het 
overeenkomstig de verwachtingen moeilijk 
kreeg. 
Toch leek het gevaar voor de laatste  pleats  
aanvankelijk niet zo groot. Tegen het einde 
van de competitie kwam echter vooral 
Leeuwarder Zwaluwen in actie en bleef de 
strijd beperkt tot D.W.P. en Q.V.C. Ten-
slotte eindigden deze beide ploegen met een 
gelijk aantal punten. De beslissingswed-
strijd, in Balk gespeeld, werd na veel span-
ning en twee verlengingen met 4-3 door de 
jongens uit Staveren gewonnen. Na een 
eenjarig verblijf in de K.N.V.B. keert D.W. 
P. dus terug  near  de Afdeling. 
Het kampioenschap werd hier behaald 
door Workum. Als eerste favoriet gold het 
Sneker Oranje Nassau, dat echter plotee-
Hag een zware inzinking kreeg en binnen 
enkele weken z'n kansen volledig zag ver-
dwijnen. Daarna scheen het kampioenschap 
bij Blauw Wit terecht Le zullen komen, 
maar ook deze ploeg maakte een paar 
foutjes en daarvan profiteerde dan • Wor-
kum dat deze competitie inderdaad het 
meest constant heeft gespeeld. Delfstra-
huizen viel dit seizoen eigenlijk wat tegen, 
maar behaalde uiteindelijk toch een ruim-
schoots voldoende aantal punten. De eind-
stand: 

Workum 16 11 4 1 26 48-18 
Blauw Wit 16 9 5 2 23 50-14 
Oranje Nassau 16 10 1 5 21 30-28 
Heeg 16 7 4 6 18 27-27 
D'hu izen 16 4 6 6 14 37--32 
Balk 16 6 2 8 14 26-34 
Zwaluwen 16 4 4 8 12 37-42 

16 4 0 12 8 25 	50 
Q.V.C.* 16 3 2 11 8 21-60 

* Beslissingswedstrijd Q.V.C.-D.W.P. 4-3 



WIE SCOORDEN VOOR D.W.P. DE DOELPUNTEN (bijgewerkt t/m 16-11-85) 

1. Larten Woudstra 
2. Sietse v.d. Wal 
3. Anne Haven 
4. Nico Huppes 
5. Jan de Vries 
6. IJke de Jong 

Joke Wind 
8. lintsje v.d. 

Hans de Vries 
10. Hennie Keulen 

Marco Visser 
Henk de Vries 
Willem v.d. Wal 

14. Egbert v. Hes 
Bouke de Jong 
Peter Renes  
Bettie  Akkerman 
Jan Lubbers 

Test uw kennis der 
spelregels 

14. Johannes Hogenberg 	3 
jappie Berger 	3 
Roelof Roffel 	3 
Atje Pen 	3 

23. Harrie v.d. Velde 	2 
Remco Visser 	2 
Polken de Vries 	C 2 
Arjan Veuger 	2 
Eline Stroes 	2 
Jacob Bijker 	B 2 
Henk Mulder 	2 
Hielke Mulder 	C 2 
Teake Bruinsma 	D 2 
Diete de Vries 	2 
Gjalt Jager 	A 2 
Wijnand Gootjes 	A 2 
Jan Eppinga 	A 2 
Nelis Visser 	2 
Jelle Douma 	2 
Thiemen Kamphuis 	2 
Jurrit Visser 	2 
Arjen Veenstra 	2 
Marten Lageveen 	2 
Wiepie Krist 	2 
Auke Bosma 	2 
Jan Lageveen 	2 
Er zijn nog 23 voetballers 
die elk  lx  gescoord hebben 

A. V. 

C 20 
B 13 
C 12 
A 
D 7 

6 
6 
5 

B 5 
4 

A 4 
4 
4 

A 3 
3 
3 45. 
3 
3 

1. Wat is de lente van een voetbalveld voor internationale 
wedstrijden? (1 punt) 

2. Wanneer een vervanging van de doelman door een veldspeler 
niet is gemeld en deze slaat daarna de bal uit het doel, 
wat moet volgens de spelregels de scheidsrechter beslissen? 
(1 punt) 

, 3. Wanneer en wat mag de aanvoerder kiezen voor de aanvang 
van een wedstrijd? (1 punt) 

4. In een gevecht om de bal duwt een speler een tegenstander 
met de schouder tegen schouder opzij. Wat moet de scheids-
rechter beslissen? ( 1 punt) 

5. Waar behoren de lijnen toe en welke lijn behoort tot 2 
gebieden? (1 punt) 

6. Wat moet de scheidsrechter beslissen, indien een speler 
voor de tweede maal met de handen een aanval buiten het 
strafschopgebied onderbreekt? (1 punt) 

7. Wanneer moet de scheidsrechter niet fluiten bij een over-
treding? ( 2 punten) 

8. Wat zijn de afmetingen van het strafschopgebied? (2 punten) 

A.V. ANTWOORDEN OP PAGINA 11. 



TUSSENSTANDEN D.W.P. 

D.U.P. 	1 

ELFTALLEN. 

GS PT 	VT 

Bijgewerkt t/m 16 november 

D.W.P. 	? GS 

1.985 

PT V 	T 
1 HIELPEN 10 16 20- 7 1 BOLSWARDIA 2 10 18 22- 4 
2 WATERPOORT BOYS 9 13 13- 7 2 S.C.JOURE 2 9 14 34-12 
3 S.C.LECUWARDEN 10 13 13- 7 3 D.W.P. 	2 10 12 16-13 
4 NIJLAND 10 11 14-12 4 R.W.F. 	2 11 12 21-19 
5 D.W.P. 9 10 17-15 5 C.V.V.O. 	2 10 10 9-12 
6 W.W.S. 10 10 15-13 6 C.S.L. 	2 10 10 9-13 
7 HULIER 10 10 11-10 7 IJ.V.C. 	2 10 10 9-18 
8 N.O.K. 10 10 14-19 8 DRACHTSTER BOYS 3 11 10 23-23 
9 HEEG 9 7 16-21 9 Q.V.C. 	2 10 7 10-19 
10 A.V.C. 9 7 15-23 10 BLAUW WIT '34 4 10 6 8-11 
11 3LEAT 10 4 11-19 11 MAKIKIJM 	2 10 6 13-19 
12 C.V.O. 8 3 8-14 12 F.C.'1OLVEGA 3 9 5 10-21 

D.W.P. 	3 D.W.P. 	4 
1 HEERENV.BOYS 4 10 13 17- 9 1 D.W.P. 	4 7 14 15- 5 
2 WORKUh 3 11 13 27-20 2 NIJLAND 4 8 11 24-12 
3 O.N.S. 	4 9 12 23-14 3 	V.V.I. 	4 9 11 29-21 
4 D.W.P. 	3 10 12 15-12 4 HEEkENV.BOYS 8 7 10 23-12 
5 H.J.S.C. 	2 9 11 13-12 5 DELFSTRAHUIZEN 3 6 7 13- 9 
6 DE WALDE 2 7 10 9- 7 6 O.N.S. 	7 8 7 22-23 
7 MULIER 2 9 10 17-16 7 S.C. JOURE 5 8 6 13-22 
8 HUBERT SNEEK 2 8 7 14-15 8 	V.O.G. 	2 6 5 8- 9 
9 BALK 2 10 7 24-20 9 G.A.V.C. 	1 8 2 21-31 
10 BLAUW WIT '34 5 9 6 13-18 10 N.O.K. 	4 7 1 6-30 
11 C.V.V.O. 	3 9 6 13-25 
12 Q.V.C. 	3 3 11-28 

D.W.P. 	5 D.W.P. A-JUNIOREN 
1 SCHARNEGOUTUM 3 8 14 31-10 1 	S.D.S. 7 12 27-11 
2 MAKKUM 6 9 13 22-14 2 BAKHUIZEN 6 10 25-11 
3 STORMVOGELS 	'64 3 9 11 28-19 3 	D.W.P. 7 10 25-14 
4 Q.V.C. 	4 8 10 22-15 4 WOUDSEND 7 7 15-17 
5 BOLSWARDIA 6 6 8 20-16 5 OEVERZWALUWEN 6 6 14-10 
6 MULIER 4 8 7 13-14 6 HEEG 5 3 9-18 
7 D.W.P. 	5 8 7 9-14 7 LANGWEER 5 0 8-25 
8 OUDEGA-W 4 9 6 16-22 8 G.A.V.C. 5 0 3-20 
9 TZUM 3 8 4 17-26 

10 BLAUWHUIS 2 9 2 13-41 

D.W.P. B-JUNIOREN D.W.P. C-JUNIOREN 
1 TERHORNE 8 16 50-11 1 Q.V.C. 7 14 47- 3 
2 O.D.V. 8 12 36-14 2 AKKRUM 7 11 44- 6 
3 F.C. WOLVEGA 3 8 11 20-19 3 DE WALDE 7 11 29- 8 
4 OUDEHASKE 2 8 8 12-17 4 S.C. JOURE 3 8 11 36-25 
5 DELFSTRAHUIZEN 6 7 15-14 5 	D.W.P. 8 9 41-15 
6 D.W.P. 7 6 20-19 6 W.Z.S. 	2 6 4 12-23 
7 F.F.S. 8 4 17-26 7 IRNSUM 7 2 6-30 
8 WASKEMEER 8 4 16-37 8 N.O.K. 7 2 8-60 
9 NIEUWESCHOOT 3 7 0 8-37 9 C.V.V.O. 	2 7 0 1-54 

D.W.P. D-PUPILLEN D.W.P. E-PUPILLEN 
1 GORREDIJK 7 14 100-1 1 DE WESTHOEK 8 14 30- 3 
2 READ.SWART 7 7 12-28 2 RENADO 9 13 32- 5 
3 S.V.THOR 7 7 8-33 3 DE BLESSE 9 10 16-11 
4 D.W.P. 7 5 9-41 4 LEMMER 8 8 22-11 
5 	P.F.S. 6 1 3-29 5 	E.B.C. 9 7 16-10 

6 D.W.P. 9 0 0-76 



Vital van de  maand 

boven: ANNE KNOL (leider), HENK WEVER, GERRIT VAN HES, HANS DE VRIES, 
SIETZE VAN DER WAL, RONALD ZWIER, JACOB BIJKER, SIEBE POEPJES 
(leider) 

onder: TJIBBE BOS, KLAAS KOEHOORN, ANNE BIJKER, WIM VAN DER MOLEN, 
YPE BIJKER, DIRK VIS. 

Daar we deze maand als elftal van de maand zijn aangesteld, kunnen we 
dus niet zonder een verslag in ons (formidabel) clubblad. 
Net als vorige maand konden de anders niet naar woorden zoekende spelers 
niet tot een verslag komen. Maar er is belofte gedaan. dat de volgende 
maand een verhaaltje van de spelers op komst is. 
Na een aantal goede wedstrijden, welke niet allemaal in winst werden 
omgezet was het 28 september de beurt aan Waskemeer. 
D.W.P. stond al gauw op voorsprong na enkele goede uitgespeelde kansen. 
Waskemeer kwam nog op 3-2, wat enkele angstige momenten teweeg bracht, 
maar D.W.P. kon de stand toch nog naar 5-2 tillen. 
Op 5 oktober was Oudehaske de tegenstander en nog wel uit ook! 
Dit werd de tot nog toe slechtste wedstrijd, waar ook niets anders van 
te vermelden valt dat onze jongens met 0-2 de boot in gingen. 
Het weekend van 12 en 13 okt, was voor inhaal en beker, waardoor wij 
E.B.C. voor de beker thuis kregen. Toen E.B.C. arriveerde meenden wij 
eerst dat zij begrepen hadden dat ze tegen ons A-elftal moesten, want 
wat hier rondliep was een A-elftal. 
Onze B e ers gingen dan ook roemloos, maar met karakter ten onder met 0-15- 
Zaterdag 26 oktober was weer normaal competitie, en dit was O.D.V. uit 
Wijnjewoude. Dit werd van D.W.P. zijde een niet al te sterke wedstrijd. 
Twee doelpunten was alles wat D.W.P. kon maken, tegen een met 10 man 
spelend O.D.V. 
Een doelpunt van ANNE BIJKER en eén van SIETZE VAN DER WAL waren niet 
genoeg tegen de vijf van O.D.V. , welke dan ook verdiend wonnen. 
De wedstrijden Delfstrahuizen en tegen Terhorne werden afgelast, even- 



STANDEN 

D.W.P. DAMES 1 

DAMES D.W.P. BIJGEWERKT 

GS PT V T 

T/M 16 11 85 

DAMES 2 GS PT V 	T 
1 0.N.B. 	2 9 15 20- 5 1 DRACHTEN 2 8 13 23- 4 
2 HEERENV.BOYS 8 10 24-13 2 MULIER 8 12 18- 4 
3 T.F.S. 9 11- 6 3 JUBBEGA 8 12 14- 4 
4 F.C. WOLVEGA 8 9 14-15 4 S.V. OLYPHIA 9 10 12- 6 
5 S.V. OERTERP 9 9 12-12 5 D.W.P. 2 7 9 20- 8 
6 O.N.T. 6 8 12-11 6 HAULERW.BOYS 2 8 8 15-11 
7 R.W.P. 8 8 11- 8 7 OLDEHOLTPADE 8 7 14-16 
8 OOSTERSTREEK 6 5 17-16 8 DELFSTRAHUIZEN 6 5 6- 5 
9 LEMMER 9 5 5-18 9 F.V.C. 	2 7 2 1-29 

10 D.W.P. 2 8-30 10 JUBBEGA 2 0 0 0-36 

D.W.P. 5 - BCLSWARDIA 	26 10 85 
Zaterdag jl, stond de wedstrijd van DWP 5 - tegen BOLSWARDIA, op 
het programma. De wedstrijd begon met een iets sterker, en 
agressiever Bolswardia, dat daardoor de druk op onze goal steeds 
groter werd. 
Dat resulteerde in de laatste 20 minuten op twee treffers voor 
Bolswardia. Tijdens de rust, waren het ANNE en HERMAN die er voor 
zorgded het moraal van de spelers weer wat op te vijzelen. En zo 
doende dat we weer gemotiveerd aan de tweede helft begonnen. 
De rollen waren nu omgekeerd, want we zetten Bolswardia helemaal 
vast op eigen helft, maar het scoren bleef maar uit. 
Totdat een schot op de goal, van de keeper zijn borst afketste, 
en die kanselijk van onze voorhoede spelers verzilverd werd. 
Verder bleef de druk op de goal van de tegenpartij groot maar tot 
scoren kwamen we niet meer zodat de ploeg uit Bolsward met een 
1-2 overwinning naar huis ging. 

Herre 

D.W.P. 4 - Heerenveense Boys 8 	16 11 85 
Zaterdag 16-11 moesten we voetballen tegen Heerenv. Boys. In 
de eerste twintig minuten een goed aanvallend Heerenv.Boys, 
waardoor een paar gevaarlijke kansen niet in goals werden omgezet. 
De volgende 25 minuten waren voor D.W.P. Er werd goed gevoetbald 
en dat resulteerde dan ook in een goal. 
JAN LAGEVEEN kreeg de bal goed op zijn hoofd en maakte dit prima 
af. Na de thee een ongewijzigd D.W.P. Maar na ongeveer 15 minuten 
moest GERARD BOSMAN wegens een enkelblessure worden gewisseld. 
JAN HAVEN nam zijn plaats in. Ongeveer in de 65e minuut kwam er een 
mooie voorzet die HENK DE VRIES prima in het net wist te schieten. 
2-0. Maar Heerenv.Boys liet het er niet zo maar bij zitten en waren 
af en toe toch nog behoorlijk gevaarlijk, vooral als er een hoekschop 
moest worden genomen. Maar door goed verdedigen bleef de stand 2-0. 
Het werd een sportieve wedstrijd met een goed fluitende scheids- 
rechter M. Modderman. B. van Hes 

VERJAARDAGSKALENDER 
HIEP 

\11 ›.;4  
HIEP 
HOERA 

Remco Akkerman op 10 december 
Henk de Jong 	17 december Douwe Maat 	22 december 



2000 

Schilderebedrijf 
ROTTUM 

Telefoon 0 5137 - 1526 

Gebruikte Meubels en Keukens. 

1./dranitta 
Pollé 7 

MOtitethdride 
Tel.: 05137 - 2002 

\ BROOD KOEK BANKET 

uw warme bakker dichtbij 

met bezorgdiensi aan  hula  

U OOK:  

ETC. 	
50,URANT-s40  

<k,'4..*‘10EVek 1C(' 
CY.  

VOOR AL UW: 
VERGADERINGEN 
RECEPTIES 
UITVOERINGEN 

BIJ ONS KUNT 
SLAATJES 
KROKETTEN 
FRIKANDELLEN 
KOMEN HALEN 

STREEK  116 

I
8464 NH ST.JOHANNESGA 

ook voor 
restaura tiewerkzaanthodun  

near  

wieuglendrq , ta 

Ir  , a hen lemon 
8514 CA OUWSTER NIJEGA 
Meerweg 12 

telef. 05137-1593 
b.g.g. 05135-1590 

05144-1248 
05137-1953 

OK  
VOOR LEVERING VAN 0 K PRODUKTEN 

ZOALS: 

BENZINE, GASOLIE, PETROLEUM. 
BOERENGASOLIE, MENGSMERING, 

LUCHT, OLIE EN VETTEN ENZ. 

BELEEFD AANBEVOLEN: 
GERRIT EN ANNE DE LEEUW 
STREEK 121 ROTSTERHAULE 

TEL. 05137 - 1214 

HS13 
ROTSTERHAULE B.V. 

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

Langedijk 1 
8463  NP  Rotsterhaule 
Telefoon 05137-1475 

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



Voor gezellig en 
voordelig winkelen! 

KOOPCENTRUM 
JOURE 

KOOPCENTRUM JOURE 

VIS-INN  
Unsluiled 

\ 	met kwaliteit 

Tel. 6660  

beak Zoefendal Sport 
111dstritat 55 -Jour..tel. 05138-3989  

UW ADRES VOOR ALLE 
SPORTBENODIGHEDEN  OA.  

VOETBAL — , ZAALSPORT—, LOOP—.  
EN TENNISSCHOENEN 

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

Scheen 51 
Joure 

tel. 05138-3355  

TALBOT - PEUGEOT-DEALER  

1  Brilmonturen vanaf 140,-, 

Contactlenzen 

Contactiensvioeistel  fen  

Polo- en Filmartikelen  

Fate's  In 2 dagen klaar 

Op vertoon van deze  
advertently  geven wil 
10  ale  korting hij aankoop 
van een complete  brit.  
(montuur # glazen) 

L4EG22 
MIDSTRAAT 143 TELEFOON 
8501  AK  JOURE 05138-5254  

tie r.k.  kerk  

voor al uw voeg en 
restauratiewerkzaamheden naar  HERMAN 

KLEINSMIT  
uw echte warme bakker 

in koopcentrum JOURE 

~ea.  

voegbedrijf S. V.5. 
F: &W. SLOOTHAAK 
Seharsterbrug 05138.4872 
Heerenvoen 	05130.88781 

SIGARENNIAGAZILIN 

DE  HEY  
DE  'JERK  3 JOURE 

TEL. 05138.3501 

(ook Inleveradres 
voor toto en lotto) 

JUWELIERSBEDRIJF 

J.H. v.d. MEULEN 
Midstraat 121 

Tel. 2487  

roar  alle 
voorkomende 
werkzaamheden 
tel.05138.8211 bgg 2284 

Voor: LUXE GESCHENKEN 
TU1NMEUBELEN 
HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN 

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

EXCUISIEYE OESCHENKEN POOR (t/(E  PORTEMONNEE  



Van F.F.S. is een uitnodiging binnengekomen voor het bij-
wonen van een vergadering met als doelstelling het be-
spreken van het Skarsterlftn-tournooi voor het volgend jaar. 
Tevens kwam er een uitnodiging van de heer J. Heida uit 
Joure„ bestuurslid van de afdeling Friesland voor een regio-
nale vergadering. 
De stand van de op 2 november gestaakte wedstrijd D.W.P.1 - 
C.V.O. 1 werd voorlopig bepaald op 2-1 in het voordeel van 
D.W.P. De resterende 27 minuten zullen indien van belang 
voor promotie of degradatie opnieuw worden vastgesteld, 
spel wordt dan hervat bij de stand van 2-1 in het voordeel 
scheidsrechtersbal in de middencirkel o  C.V.O. uiteraard met  

--)serre in D.W.P. Het 
van D.W.P. met een 
10 spelers. Van de laatste zending oud papier kwam ƒ 2459-- binnen. Geen 
vorstelijk bedrag, maar toch altijd nog de moeite waard. 
Langs deze weg willen wij nog hartelijk dank zeggen aan mevr. Ida Haven voor 
het maken van 2 stel overgooiers. 

VAN .DE BESTUURSTAFEL 

als enkele trainingen i.v.m. slechte veldomstandigheden. 
Op 16 november was het F.F.S. uit Vegelinsoord welke door de hekken 
op het "sportpark" te Sintjohannesga kwam. 
D.W.P. begon vol vuur aan deze wedstrijd, en met goed samenspel, waar-
bij men de bal het werk liet doen was het SIETZE VAN DER WAL welke na 
een pass van RONALD ZWIER keurig 1-0 aantekende. 
Daar men op het middenveld de teugels goed kort had aangetrokken, en de 
achterhoede, goed op de man speelde, was er weinig reden tot angst. 
Het was in de elfde minuut wederom SIETZE VAN DER WAL, die na een lange 
pass van GERRIT VAN HES goed doorging, wat de doelman van zijn stuk 
bracht, die 2-0 aantekende. 
Nu kwam er even een kleine verandering in ons spel wat in de 26° minuut 
2-1 opleverde voor F.F.S. 
We moesten even weer organiseren, en nog geen 2 minuten later was het 
weer SIETZE, welke na een pass van TJIBBE BOS enkele spelers, incl. de 
keeper uitspeelde en zijn hattrick kon bijschrijven 3-1. 
Hiermee werd de rust ingegaan. De tweede helft was dag en nacht verschil 
met de eerste, want er werd niet meer zo goed gevoetbald als de eerste 
helft. Toch konden onze B'ers alles schoon houden zodat na 60 minuten 
de 3-1 nog aanwezig was. 
Als we zo door kunnen gaan als deze eerste helft is er geen vuiltje aan 
de lucht, en kunnen we mooi in de sub-top meedraaien (zie tussenstand). 
Ga zo door jongens. ANNE KNOL. 

ANNE bedankt voor het verslag van de afgelopen wedstrijden, B-JUNIOREN 
succes in de komende wedstrijden, zet je beste beentje voor. (red.) 

ANTWOORDEN TEST UW KENNIS DER SPELREGELS 

1. Van 100 tom. 110 meter 

2. Strafschop 

3. Indien hij bij het opgooien van een muntstuk de juiste 
kant heeft geraden mag hij of doelkeus of de beginschop 
kiezen. 

4. Doorspelen. Deze aanval is korrekt en toegestaan. 

5. Tot de gebieden, welke zij afbakennn. 
De middenlijn behoort tot de 2 speelhelften" 

6. Direkte vrije trap + waarschuwing 

7. Indien dit de overtredende partij zou bevoordelen 

8. 161 meter bil_40 J2 meter. 

seer. R.  Visser-de Vries. 



Competitiestand na 

Zwart 
Rondhout 
de Jong 
Piulder 
Visser  

Alb.  de Jong 
Fievr. de Vries 
J. Zwart 
Hannes de Vries 

5. H. Zwier 
J. van Hes 
B. de Vries 

6. H. Boek 
Kl. Woudstra 
W. Zwart 

7. J. ten Boom 
Jitse de Vries 

8. J. de Vries 
F. Vaartjes 

2 wedstrijden: 
punten: 

24 
16 
12 
12 
10 
10 
10 
10 
10 

8 
8 
8 
6 
6 
6 
4 
4 
2 
2  

H. 
4. A.  

Gaarne tot 29 november 

B. de Vries 

KAARTCLUB NIEUWS 

Op 8 november was de tweede 
kaartavond van het wintersei-
zoen. Even voor 8 uur leek het 
er veel op dat er weinig animo 
voor deze avond was, doch om 
10 over 8 waren er toch weer 
24 deelnemers aanwezig om te 
proberen een vleesprijs te 
bemachtigen. Het was weer een 
prima verzorgde avond en toen 
de laatste kaarten waren 
geschud gingen de volgende 
deelnemers met een prijs naar 
huis: 

-Winnaarsronde: 
1. B.Zwart en M.Rondhout 
2. J.Zwart en Hannes de Vries 

Verliezersronde: 
1. J. van Hes en B. de Vries 
2. W. Zwart en Kl.Woudstra 

Poedelronde:  
1. Mevr. de Vries en G. de Jong 
2. J. de Vries en J. ten Boom 

nzoadverteerders 

MEDE DANKZIJ HET FEIT DAT EEN BEHOORLIJK AANTAL ZAKENLIEDEN "D.W,P." 

EEN WARM HART TOEDRAAGT, IS HET ELKE MAAND WEER MOGELIJK U EEN CLUB- 

BLAD VAN ONZE VERENIGING AAN TE BIEDEN. 

Nu, ZO VLAK VOOR SINTERKLAAS EN DE FEESTMAAND DECEMBER 1985 WILLEN 
WIJ ALS REDAKTIE U GRAAG ATTENDEREN OP: 

ONZE ADVERTEERDERS  

HUN STEUN IS VOOR ONS ONMISBAAR, VANDAAR ONZE LEUS: 

KOOPT  BIJ ONZE  ADVERTEERDERS' 'I'' 
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MINST GEPASEERDE DOELMAN 

Bijgewerkt t/m 16 november 1.985  

Men wordt in deze lijst 

opgenomen als men 4 of 

meer volledige wedstrijden 

in doel heeft gestaan. 

TOP 	10  

1. Bennie  van Hes 

2. Bernier  Hoekstra 

3. Rene  de Jong 

4. Jan Knijpstra 

5. Durk  Jager 

6. Mindert Mulder 

7. Renske Boek 

8. Wiepie van Stralen 

9. Pieter Bakker 

10. Durk  Vis  

wed 	tegen 	gemiddelde 

	

7 	5 	0,714 

	

4 	3 	0,750 

	

7 	7 	1,000 

	

10 	13 	1,300 

	

10 	15 	1,500 

	

6 	9 	1,500 

	

10 	17 	1,700 

	

5 	9 	1,800 

	

6 	13 	2,166 

	

7 	19 	2,714 A.V. 

Mulier 4 - D.W.P. 5 (16 november 1985) 

Zaterdag 16. nov. moesten we om 12.45 uur aantreden tegen 
Mulier 4. We begonnen met aanvallend voetbal, kansen genoeg 
maar scoren ho maar: 
Echter na 25 minuten komt er een bal van de achterhoede terecht 
bij JAN VAN DER WAL, die neemt de bal mee, zet voor en 
MARTEN LAGEVEEN neemt aan en scoort beheerst 0-1. 
Zo blijft het tot de rust. In de 2e helft wordt er verdedigefid 
gevoetbald en de 0-1 voorsprong vastgehouden, totdat het eind- 
signaal klinkt. Gauw onder de douche en dan weer opweg naar 
huis, met een tevreden gevoel van een goed bestede voetbalzater- 
dagmiddag. 	 Anne v.d. Wal 

Geacht bestuur, 
Aktie Komité heeft verleden jaar een bord laten maken voor 
uitslagen en standen voor het eerste elftal. Het hangt in de 
hal en er wordt niets mee gedaan. Waarom niet? Er is veel 
werk aan besteed door al die letters en cijfers te plakken. 
Het is toch zonde dat dit bord niet gebruikt wordt! Kan het 
bord daar niet hangen, omdat de letters er af gehaald worden, 
dan moet er toch een andere plaats voor komen. Zou het bestuur 
dat eens willen bekijken. 

INGEZONDEN 



DE IZOUTINIE 

41s laatste komt bil de kleedkamer binnen. Fluitend en met een 
vrolijke snoet. "Goedemiddag makkers", lacht hij, terwijl hij zijn 
tas neerzet en zijn jasje ophangt. "En wat gaan wij vandaag doen? 
Juist: Wij gaan vandaag twee puntjes pakken. En deze jongen 
scoort maar liefst driemaal, haha, let maar oo". 
Hij krijgt geen reactie. Al zijn jonge ploegmaatjes zijn met witte 
smoeltjes 'ezig zich in hun broekjes en shirtjes te hijsen. Humor 
is er niet bij zo vlak voor de wedstrijd. Dat was vroeger wel 
anders, realiseert hij zich, toen lachte je de hele dag zelfs 
tijdens de wedstrijd nog. Eaar nu? Niks hoor, iedereen is bloed 
nerveus, terwijl er voor hem nog geen greintje wedstrijd-spanning 
bestaat. Hij is de oudste van het elftal, de gerijptste, de man 
met de meeste voetbalkennis. 
"Wat zien jullie wit jochies, moeten jullie poepen?" Dan eindelijk 
reageert de keeper: "1-16, ouwe hou nou je vervelende kop eens 
dicht, we moeten zo voetballen hoort" Onmiddelijk zwijgt hij. Hij 
kan de reactie van die jongen best begrijpen. Ze zijn allemaal 
hypernerveus, ze zijn geestelijk zo zeer met de naderende wed-
strijd bezig dat elke vorm van ontspanning volledig de plank 
misslaat. Daarom besluit hij wijselijk niet meer te reageren en 
zich kalmpjes om te kleden. Hij haalt zijn schouders op, en zijn 
schoenen uit een plastic zak. Ze zijn nog modderig van de 
woensdagavondtraining. Vroeger heette het een slechte voorbe-
reiding als je met smerige schoenen aan een wedstrijd begon. 
Tegenwoordig laat het hem koud. Hij poetst zijn schoenen nooit, 
slaat ze hooguit driemaal achterelkaar op de kleedkamervloer, 
zodat de grootste kluiten tussen z'n noppen vandaan vliegen. 
Maar voor het overige kassie's  an,  voetballen is voor de routi-
nier weer een gewoon spelletje geworden. En niet wat het voor 
die jonge knapen betekent: een optimale sportprestatie, waar ze 
zeven dagen per week reikhalzend naar uitkijken. Waar ze twee-
maal drie kwartier op het scherpst van de snede proberen om é6n 
doelpunt mé'ér te produceren dan de tegenstander. 
Natuurlijk, hij wil ook winnen, logisch. Geen haar op zijn hoofd die 
er aan denkt om de punten zomaar aan de tegenstander te schenken. 
Maar het hoeft niet ten koste te gaan van alles. Maandag moet hij 
gewoon weer naar zijn baas, want dr moet hij uiteindelijk van 
leven. En het voetballen, ja het is allemaal zo anders geworden, 
hé. Zo onsympathiek, zo gemeen af en toe. Daarom speelt hij een 
slim spelletje. Als hij met een woest uitziende tegenstander naar 
de bal snelt, en er dreigt gevaar voor zijn ledematen, dan bedankt 
hij feestelijk voor de eer. 
Dan doet hij alsof hij vertwijfelt een sliding uitvoert. Terwijl 
al166n hij weet, dat hij bewust naast de bal glijdt, bewust in het 
luchtledige trapt, en de begenstander heel erg simpel in balbezit 
laat komen."Goed gewerkt", zeggen ze dan tegen hem. Hij onderdrukt 
een satanische grijns: het zal hem aan zijn kont roesten. Het voet-
bal is hem te hard geworden. Maar waarom voetbalt hij dan? Waarom 
geeft de trainer hem elke week de fijnste plaats van het elftal, 
hangende spits met een vrije opdracht. En waarom accepteren zijn 
jeugdige medespelers dat elke week weer zonder protest? Ja, waarom 
willen ze zelfs dolgraag dat hij de as is waar het team om draait? 
Waarom? Gewoon omdat zijn routine zo verrekte belangrijk is. Omdat 
niemand zo'n snijdende pass over afstand kan geven als hij. Omdat 
niemand anders bij een 0-0 stand in de laatste minuut een straf-
schop durft te nemen. Omdat, kortom, zijn technische en tactische 
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GEREEDSCHAPPEN 
HANG- EN SLUITWERK 
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DAKRAMEN 
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Snel, voordelig 
en goed. 
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SPORTKLEDING 	1 
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met uw sportspeclahst 

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

Bel vrijblijvend voor al uw informatie boven- 
staand telefoonnummer 
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drift  



(vervolg) DE ROUTINIER 
inzicht onmisbaar is voor de ploeg. Weliswaar loopt hij geen meter 
te veel - dat doen de jongere jongens wel - maar zijn routine is 
van doorslaggevende betekenis. Hoelang dat nog zo blijft, weet nog 
niemand. Hij is inmiddels zijn 400e wedstrijd in het eerste al ge-
passeerd, maar dat is alweer anderhalf seizoen geleden. Zelf 
voelt ie dat ie er binnenkort echt uit moet. Maar pas dan als er 
zich inderdaad een bekwame vervanger aandient. Een jongere speler 
met snelheid, een goed schot en het vermogen om de vleugelspitsen 
op tijd diep te sturen. Een speler die puur op basis van voetbal-
inzicht een wedstrijd beslist. Een smaakmaker, die binnen het elf-
tal, binnen het veld het verlengstuk van de trainer is, en de 
lakens uitdeelt. Tot het moment waarop zo'n speler gevonden is, 
blijft de routinier de koning van de ploeg, desnoods tot aan zijn 
750e wedstrijd. 

Wat lust jij graag? 

Pupillen-puzzel 
ZWARTE PIET heeft hier op het bord de namen van een paar lekkere 
dingen geschreven die jullie allemaal wel eens in je schoen hebben 
gekregen. 
Maar het zou Zwarte Piet niet zijn geweest als hij het niet op een 
heel bijzondere manier gedaan had. Hij heeft van elk van de twee 
lekkernijen een rebus gemaakt. 

De eerste letter van het eerste lekkernij vind je door de eerste 
letter te nemen van de eerste tekening. De tweede letter, door de 
tweede letter te nemen van de tweede tekening. De derde letter, door 
de letter te nemen van de derde tekening en de vierde door de vierde 
letter te zoeken van de vierde tekening. 

Onder de streep vind je weer vier tekeningen, op dezelfde manier kan 
je de letters vinden die tezamen de tweede snoeperij vormen. 
Veel succes en de groeten van Zwarte Piet. 



D.W.P.4 - V.V.I.4 	2 nov. 1985 
In het begin was er een opgaande strijd. Met een sterker D.W.P. 
in de 10de minuut stuurde Henk Bouke de vrije ruimte in, maar 
die schoot nét naast. Een vrije schop van Henk, net naast, en 
paas van Bouke E. op Bouke, maar die was ver naast, wat te 
gehaast. Toen eerst maar om thee. Na de rust was DWP weer even 
sterker,maar Jan Lageveen wist het ook nog eens te proberen, 
en het was raak. 1-o voor. Maar de achterhoede was zo goed dat 
VVI er niet door kwam. En zo zal het blijven ook. 

Bouke de Jong, Rottum 

Verslag 19 oktober D.W.P. 	W.Z.S. 
Op zaterdag 19 oktober moesten we uit tegen W.Z.S in Sneek. 
Voor ons speelden de B junioren van W.Z.S Sneek, vandaar 20 
minuten vertraging. Eindelijk begon de wedstrijd, na een kwar-
tier maakte S.v/d Wal de eerste goal. We waren erg blij. 
Hier bleef het niet bij, voor de rust inging maakten M.Woudstra 
en A. Haven ook nog 2 goals. Ruststand 3-0 voor ons. 
In de tweede helft werden er nog 5 goals gemaakt, weer door 
S.v/d Wal en M. Woudstra. 
Het was een pracht van een wedstrijd met veel doelpunten. 
Einduitslag 8-0 voor D.W.P. 

Henk Veuger en Marco  °enema  

Blauwhuis 2 - D.W.P. 5 
Gehandicapt door het ontbreken van een keeper begonnen we 
deze wedstrijd. Na ongeveer 5 minuten kwam onze tegenstander, 
door een misverstandje in de verdediging op voorsprong. 
Al vrij gauw scoorde Jan v/d Wal de gelijkmaker met een 
schuiver door de benen van de keeper. Toen begon het te lopen 
en T. Kamphuis scoorde vanuit een penalty 2-1. 
Onze vervangende keeper Arjen Veuger had niet veel te doen, 
omdat het spel zich voortdurend afspeelde op de helft van 
de tegenstander. Toch kon pas het derde doelpunt tegen het 
einde van de eerste helft worden gescoord. Door een schitterende 
Pass van A-junior Bertus kon Max de bal al even schitterend bij 
de tweede 	paal inkoppen. 
Het beeld van de tweede helft was gelijk aan die van de eerste. 
D.W.P. constant in de aanval, maar scoren was er niet bij. 
Jelle Douma was het, die de eindstand liet aantekenen: 4-1. 
Deze wedstrijd was een van de beste van het 5e, dankzij het 
goede samenspel en ook door de inbreng van enige A-junioren. 

Nico de Jonge 

ACTIECOMITn 

Het actiecomité organiseert ook voor het seizoen 1985-'86 weer 
SCHUTJASSEN IN DE KANTINE VAN D.W.P. 

Op onderstaande data worden de wedstrijden gehouden: 
1985 	 1986  

vrijdag 18 oktober 	 vrijdag 10 januari  
If 	8 november it 	31 januari 

	

29 november 	 21 februari  
If 	20 december 	 If 	14 maart 

4 april 
11 	25 april 

De finale met prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 25 april 1986. 
Het ligt in de bedoeling de wedstrijden steeds exact 20.00 uur te 
laten beginnen. Het actiecomité wenst U veel succes, maar bovenal 
plezierige avonden. 



Y.V.C. 2 - D.W.P. 2 
We startten de wedstrijd onder redelijke weersomstandigheden. 
D.W.P. begon agressief maar kreeg al na ca. 3 min. een koude 
douche, toen Y.V.C.'s rechtsvoor de bal hoog voor de 'pot' 
gooide en de spits een royale kans bood op scoren, en dit dan 
ook prompt deed, 1-0. Na deze tegenvaller aan onze zijde begon 
de jacht op de gelijkmaker, waarbij 'KILLER' J.HOGENBERG 't 
onfortuinlijkst bleek te zijn. De meeste (opgelegen) kansen 
bleven echter zonder succes, totdat de zoveelste corner voor 
D.W.P. mocht worden genomen en wel door ;.VAARTJES. Hij 
draaide de bal met effect in de doelmond en na een lichte 
touché stuiterde de bal via de binnenzijde van de paal in de 
goal, 1-1. We bleven door jagen op nog meer doelpunten die 
wel in de lucht 'hingen' maar niet benut werden. Dit opdringen 
aan onze zijde gaf de kans aan Y.V.C. op counter die echter al 
net zo afliepen omdat zij stuitten op een harde weerstand van 
onze achterhoede en op een zeker optreden van doelman 
J.KNIJPSTRA. Vlak voor de rust omzeilde F.SLOOTHAAK alleen 
de buitenspelval en ging richting 't doel van Y.V.C. maar 
tikte de bal net naast. Hierna even pauze en tijd voor de thee. 
De tweede helft was van 't zelfde kaliber als de le helft, 
veel kansen maar geen doelpunten. De wedstrijd werd een tikje 
feller en soms gemener(?). In de loop van de 2e helft was 
uiteindelijk Y.V.C. die wel wist te scoren. Na de zoveelste 
gemiste kans aan D.W.P.-1-zijde brak Y.V.C. uit en wist de 
bal achter J.KNIJPSTRA te werken. Alsnog probeerden we te 
scoren maar het mocht niet baten, en resulteerde dan ook in 
winst voor de ploeg uit Inst. 
Vermeldingswaard is de opmerking van Y.V.C.'s doelman die uit  
It  veld in de goal was gekomen na een blessure van de eigenlijke 
keeper, "Ik heb 't niet echt moeilijk gehad". 

J. Visser 

D.W.P. - G.A.VdC. 
De thuis wedstrijd van D.W.P. tegen G.A.V.C. 
le Ronde beker 12 oktober. D.W.P. verliest van G.A.V.C. met 11-0. 
Een eigen goal van Berno de Boer. De eerste helft stond D.W.P. 
met 0-3 achter. De tweede helft scoorden G.A.V.C. nog eens 8. 

Heino Hornstra 

BLAUW WIT 4 - D.W.P. 2 (0-2) 	16 november 1985 
Na een korte pauze van een week (afgelast wegens een slecht veld) 
was nu Blauw Wit aan de beurt om verslagen te worden. Voor we aan 
de wedstrijd begonnen werden we klaarwakker door een toch wel in-
drukwekkende "speech" van HERMAN DE  HEY.  Nadat het eerste fluit-
signaal geklonken had was het een goed geconcentreerd spelend 
D.W.P. die goed voetbalde tegen een technisch beter Blauw Wit. 
Na + 30 min. spelen was het WIENAND DIJK die D.W.P. op een 
voorsprong trapte door een schitterend afstand schot die precies 
in de kruising belande. 
Blauw Wit kreeg daarna ook nog goede scoringskansen maar deze 
werden door een goed keepende JAN KNIJPSTRA niet met een goal 
beloond. Voor JURRIT VISSER was het niet echt leuk voetballen 
deze middag. Al vanaf de eerste minuten werden zijn activiteiten 
nauwkeurig in de gaten gehouden door de scheidsrechter die een 
van deze activiteiten met een boeking beloonde. 
Na de rust kwam dan ook HANNES HOGENBERG voor hem in het veld om 
ergere dingen te voorkomen. In deze 2e helft werd er door beide 
ploegen flink gewerkt en goede kansen ontstonden. Na + 20 min. 
in de 2e helft was het ARJEN VEENSTRA die na een goede pass van 
ROEL VAARTJES D.W.P. op een 2-0 voorsprong zette door een goed 
bekeken lob over de keeper heen. Dit was tevens de eindstand en 
werden er weer twee toch wel nodige punten mee teruggenomen uit 
Leeuwarden. 

(ij) 



Q.V.C.3 - D.W.P.3 
Zaterdag 26 -10-85 moesten we naar QVC in Staveren. Net  zou een 
moeilijke wedstrijd worden zij de leider, Geert de Jong, want er 
is zelden winst geboekt. We hadden een andere keeper op de goal.  
Bernier  Hoekstra omdat Mindert Mulder een plaat uit de poot 
moest hebben. 
DWP begon redelijk moet ik zeggen. De eerste beste trap op de goal 
was direkt raak. Een bijzonder mooie goal, al na 3 min, van 
Jappie Berger. Daarna begon QVC beter te voetballen maar kreeg 
geen goals. 
3 Minuten voor rust maakte Wiepie er 2 nul van, een mooie 
ruststand. 
In de rust werden we goed toegesproken door de leider. We 
moesten achter harder aanpakken. Na rust het zelfde beeld. QVC 
sterker en in de 12e minuut was het raak voor QVC, 1-2. 
Daarna kreeg W.Krist een mooie kans en benutte hem, 1-3. 
Daarna werd Henk Mulder gewisseld door Marten Huisman. In de 
25e minuut maakte QVC 2-3 door een fout laatste man en keeper 
die niet goed oplette. 
En in de laatste minuut kregen we nog een om de oren. 
Een mooi goal dus eindstand 3-3. 	

De gewone man. 

Verslag V.O.G.2 - D.W.P.4 	(0-1) 
Zaterdag 26 oktober j.l. stond ons de moeilijke uitwedstrijd 
tegen VOG 2 te wachten. Het weer kon niet beter, het was 
prachtig en rustig en zonnig. 
Voor de wedstrijd begon, werd het papier met de opstelling door 
Henk de Vries ergens anders voor gebruikt dan waar het voor 
bestemd was, maar ja wat wil je met twee dagen bruine bonen 
achter elkaar. 
Maar nu de wedstrijd. De eerste twintig minuten speelden we een 
sterke partij voetbal. Paasses en combinatie lukten prima. We 
hadden enkele mooie uitgespeelde kansen, maar dat zat nou net 
niet zo mee, het werden geen doelpunten. De laatste 25 min. 
schepten we weinig kansen meer, dit kwam door onderling gezeur 
op medespelers en de scheidsrechter. De scheidsrechter nam soms 
de meest vreemde beslissingen, door hier aanmerkingen op te maken 
werd het voetballen wel eens vergeten. De rust ging in met 0-0. 
In de rust werd afgesproken dat het met zeuren en opmerkingen 
maken uit moest zijn. Dit gebeurde in de tweede helft dan ook, 
en zo hoort het.Bauke de Jong sr(knieblesure) werd vervangen 
door Auke Bosma. 
De tweede helft was ronduit slecht van beide kanten. Het werd 
dan ook al gauw duidelijk wie een doelpunt maakt is bijna zeker 
winnaar. Aanval na aanval draaide bij ons uit op buitenspel, 
maar in de tachtigste minuut was dit niet het geval. Auke Bosma 
passte prima op Bauke de Jong jr. die door ging op rechts tot 
de achterlijn, en zette prima voor op Melis Visser. Welke de 
keeper kansloos liet. (0-1). En nu met elkaar proberen deze 
stand te handhaven. VOG gooide alles op de aanval, maar de 
achterhoede en keeper hielden prima stand. 
Na 90 minuten spelen waren we weer twee punten rijker, en de 
meeste spelers twee blauwe enkels. 

Sjoerd H. 



BAKHUIZEN IA - DWP 1A 	2 november 1985 
We vertrokken om + 9.45 uur met goede moed richting Bakhuizen. 
Jan ten Boom reed voorop en gaf nog een rondje extra km. weg, 
waardoor wij om 10.25 uur arriveerden in Bakhuizen. 
Daar aangekomen ontdekten we dat we geen ballen hadden mee- 
genomen. Maar ook dat was geen probleem want de leider van 
Bakhuizen bracht ons 3 ballen. 
Wij begonnen aan de wedstrijd met een kleine wijziging in de op- 
stelling. Zo stond 3.van Zwol niet zoals gewoonlijk op de 
rechtsback maar had een "vrije rol" op het middenveld. 
W. Gootjes stond nu op de rechtsback en heeft een goede partij 
voetbal laten zien. 
Er waren meerdere wijzigingen nodig om zoals u reeds eerder 
heeft kunnen lezen onze laatste man (Jaap van Hes) geopereerd 
aan zijn knie. Egbert van Hes heeft Jaap zijn plaats ingenomen en 
speelde nu laatste man. Egbert moest(even wennen aan het feit 
dat hij daar niet onnodig kan passeren.Maar hij heeft in de wed- 
strijd tegen Bakhuizen laten zien dat hij ook op de laatste man 
een goede partij voetballen kan. 
Bakhuizen speelde voor de wind en mocht mede dankzij de wind 
de score openen met een goed en hard afstandschot waar onze 
keeper kansloos op was. 
Bakhuizen bleef goed doordrukken in de eerste .helft, maar onze 
verdediging redelijk dicht. 
Na de rust was het D.W.P. die het spel bepaalde en een goal kon 
dan ook niet uitblijven. Net  name B.van Zwol (alias de tank) die 
heel veel en goed werk op het middenveld verrichtte kon Nico 
Huppes zich naar voren begeven in de spits. 
Het was Marco Visser die de score voor D.W.P. opende op een 
goede pass van Nico Huppes (1-1). 
Tien minuten later mocht ook "de tank" juichen toen hij 2-1 
aantekende voor D.W.P. Na twintig minuten in de 2e helft werd 
er gewisseld aan D.W.P. zijde Joh.de Vries die goed voetbalde 
werd gewisseld voor Johan Poepjes. 
Onze keeper (W. van Stralen) stond goed te keepen en zorgde 
met "zijn" achterhoede dat Bakhuizen niet weer tot scoren kon 
komen. Met nog 10 minuten voor de boeg was Jan Eppinga die op 
aanwijzing van Nico een goede één twee aanging met Nd.co en die 
beloond mocht zien met een doelpunt. (3-1). 
Toen was de wedstrijd beslist en kunnen wij terug zien op een 
goede en hardwerkende ploeg die Bakhuizen de eerste nederlaag 
bezorgde en zo de kop in de competitie weer overnam. 
Zo hebben de jongens laten zien dat ze terecht vorige maand 
tot elftal van de maand werden gekozen. Gefeliciteerd. 
-Ook willen wij de mensen alvast bedankten die zaterdagsmorgens 
vrije tijd en auto op offeren om de uitwedstrijden te kunnen spelen-. 

Leiders A.jun. 



* de redaktie hun adverteerders in het clubblad een warm hart 
toedraagt. 

* de sfeer in de ploeg van ons eerste elftal dit jaar zo goed 
is, dat zelfs GEERT DIJKSTRA het trainingspak van de RABO-
BANK voor de wedstrijden weer aantrekt. (klasse GEERT). 

* ons derde elftal naast nieuwe SHIRTS nu ook nieuwe witte 

BROEKJES en KOUSEN heeft gekregen. 

* de redaktie van het clubblad binnenkort een pennenaktie 
op touw zet. 

* dit gedaan is om onze kas van het clubblad te spekken 

* wij verwachten dat u hieraan allemaal zult mee-
werken. 

• Sinterklaas ons ook het komende seizoen de punten 
niet kado zal geven. 

* wij iedereen een gezellige Sinterklaas-avond toewensen. 

KONTAKTADRESSEN LOTTO EN TOTO 

* UILKE GONGRIJP de Grie 33 Sintjohannesga tel. 1628 

* AGE  VAN DER MEER Nieuweweg 49 Rotsterhaule tel. 1894 

* AREND VISSER Pr. Marijkeweg 29 Sintjohannesga tel. 1739 

* CAFE  A. WEVER Streek 116 Sintjohannesga te1.1210  

Lott oto 
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Streek 59 
St. Johnr-oriesga 
Tel. 05137-1207 
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***************** 

4E.* 4£. * 	* 	* 	* * ** * 3F 4F 4F 4F *** * 3F* * 4F  IF  STRIPOTHEEK RATAPLAN VIERHUIS HOLLAND 
** 
3F 3F ** 	Strips zijn tegenwoordig erg populair. Iedereen leest ze, overal. Nischien 
** 
** 	staan ze er niet bij stil, maar U leest toch ook altijd Fred Basset in de L.C.? 
*),,4 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 tien maal gelezen. Hij weet al hoe het verhaal afloopt voordat ** 
** hij begonnen is te lezen. Stripalbums zijn tenslotte ook erg duur, dat kan 
** 
** niemand ontkennen. Een normaal album kost F 6,75 en de Suske en 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 net een minimum van 6 albums. Deze warden 14 
9,<* dagen later weer opgehaald als de nieuwe albums weer worden bezorgd. Dit kost \, 

U slechts F 0,25 per album! ( per 1-1-86 is dit F 0,30 per album). Als U een jaar 
** 
** 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,  **  
Duck  Danny, 70 Suske en Wiske's,Donald  Duck's  en veel voetbalstrips. 

** 
3F 3F 
3F 3F 

** 
3F 3F 

* * 

* * 4i.  •It•  •1t.* 	4t. 4#' .3f-1(• * STRIPOTHEEK 	RATAPLAN 	VIERHUIS 	HOLLAND 4i.g.****.»*.E.41.41. 	* 4;• 

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

Schrijven  nag  ook, naar Vierhuisterweg 23, U507 CO ROHEL.  N-44~-- • — 

SUPPORTERSCUM S.C. HEE 	VEE 

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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DAMES-TIENERMODE 
MIDSTRAAT 89 - JOURE 

Ingang ook aan de achterzijde met parkeer-ruimte. 

Heeft u bouwplannen 
voor nieuw-

en verbouw 
Bespreek ze dan 

vrijblijvend met 

BOUWBEDRIJF AANN. 

H. J. VISSER 
STREEK 133 

8463  NG ROTSTERHAULE 
tel 05137-1224 

ADMINISTRATIEKANTOOR EN 1 
BELASTINGADVIESBURO 

A, OORD 

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

PASTORIELAAN 7 NIEUWEHORNE 
TEL. 05135-1674 
NIEUWEWEG 6A KOUDUM 
VEL. 05142-2552 B.G,G, 1457 

DE MODE STEEDS EEN 
STEEKJE VOOR MET 
PHILDAR BREIGARENS 

OOK GOED IN: KLEINVAK 
ONDERGOED 
TEXTIEL 

MIcletraat 78 
Tol. 05138-2975  JOURE 

Is voetballen 
een knallensport? 

  

 

BRUINSMA TAPIJT 
MIDSTRAAT 87 

JOURE 
tel. 05138.3794 

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

KOM VOETBALLEN! 
Ook meisjes vanaf 11 jaar 
zijn welkom bij 	 

v„ D.W.P. 

 

F. VAARTJES 
Renovatie.Voeg.Illecht. 

en Tim merbedrijf 
BANDSLOOT 3 
BANTEGA 	tel. 05145.229 

UW BAKKER 
AAN HUIS 

voor een dagelijks 

vers produkt 

R. v.d. SCHAAF 
Streek 117 

8463 NE ROTSTERHAULE 
tel. 05137-1972 

I/a! 
'Doris 

de 
blaa194- 
nut 

   

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

   

   

   

    

     

     

     

KALSBEEK speelgoed 
MIDSTRAAT 68 JOURE te1.05138.3811 

bekend om ons ruim assortiment speelgoed. 

.poppon;dieremspellempuzzels;modelbouw. 

speciale afdeling  roar  modelauto-verzamelaar 
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