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Garagebedrijf 
BIJKER 	111.1016- 

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

De zekerheid met prijs en 
kwaliteit gt•éd te zitten! 

TEXTIEL 

STREEK 180 -ROTSTERHAULE - TEL05137- 1310 
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KERSTNUMMER 
DECEMBER 1985 
10 jaargang nr. 

Clubblad voetbalvereniging "DE WITE  PEAL"  
Rotsterhaule 

Opgericht 19 juni 1947 

BESTUUR: 

redaktie 

drukwerk 

typewerk 

VOO rzitter 

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 

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 

0 



tel. 05130-20376 

tel. 1831 

tel. 1107 

tel. 1482 

tel. 2019 

tel. 1062 

tel. 05130-27657 

TRAINERS:  

selectie 	- B. de Vries 
Jol 1 Heerenveen 

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

jeugd 	- J.J. Braber 
Heechhout 7 Rottum 

dames 	- Y. Dikkerboom 
Streek 13 Sintjohannesga 

- W. Zwart 
Streek 81 Sintjohannesga 

LEIDERS: 

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

2e 	- Herman de Heij 
Reigerstraat 3 Heerenveen 

3e 	- Geert de Jong 
Molenstelle 17 Sintjohannesga 

- Douwe van der Schaaf 
Hollandiastraat 37 Scharsterbrug 	tel. 

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

5e 	- Wiepie Veen 
Boerenstreek 5 Rotsterhaule 

- Marten Lageveen 
Nieuweweg 51 Rotsterhaule 

A 	- Jan ten Boom 
de Grie 20 Sintjohannesga 

- Albert Hol 
Molenstelle 4 Sintjohannesga 

- 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 

05138- 2422 

tel. 1500 

tel. 1860 

tel. 1953 

tel. 2024 

tel. 1501 

tel. 2078 

tel. 1933 

tel. 1628 

tel. 1951 

tel. 2019 

tel. 05138-5213 

tel. 1954 

tel. 1286 

tel. 1636 
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YN 'N SUL VEREN RINE. 

bovenste rij: H. DE JONG, M.P. DE JONG, J. DE JONG, M. AKKERMAN. 
midden 	: W. VISSER, J. DE GROOT, L. BRON. 
onderste rij: T.VAN DER VEEN, IJ. WATERLANDER, G. DE HEIJ, H.VISSER. 

D.W.P. I degradeerde na g4n jaar in de K.N.V.B. te hebben gespeeld 
naar de F.V.B., dit via een beslissingswedstrijd tegen Q.V.O. (dit 
verslag stond al in ons vorige nummer). In dit nummer nog 2 verslagen 
van wedstrijden in de K.N.V.B. tegen Delfstrahuizen en Zwaluwen. 
D.W.P. presteerde het echter om al na 1 jaar weer terug te keren naar 
de K.N.V.B., ook werd men in 1953 voor de tweede maal Algemeen Kampi—
oen van Friesland. Hoe deze wedstrijden tegen Blauw Wit 2 echter zijn 

verlopen is door ons niet in het archief van de  Jouster  Courant terug 

te vinden. 	 Wegens groot  nieces  der vorige' uitvoeringen komt het 

Ook deze maand, voor onder de 	Arnbons Mannenkoor 
kerstboom veel leesplezier toege— 	„De witte paal" 
wenst. 	J.K. 	op D.V. DINSDAG 22 DECEMBER a.a. 

wederom te  bore  
in de Geref. Kerk een Uitvoerbig geven. 
Afgewisseld door zang van bet Gore!. Evang 
Koor 	o. 1. v...de Weled. Heer S. Hogeboom 

Vertaling door:  Ds.  Miedema,  Ned,  Herv, Pred. te Delf- 
strabuizen 	Ds.  A. Brink; Ger, Pred. te Joure 

(i)
J.0. 	 Aanvang 74 emir, 	 TOEGANG V11.1M4  

18 dec 53 	Bezoekt  alien dead  avond. — U malt er zeker genieten 



Delfstrahulzen—D.W.P. 2-1.  
Zoals steeds het geval is geweest tussen 
de beide buurtverenigingen, is er ook in 
deze wedstrijd weer fel doch uitermate 
sportief om de punten gestreden en deze 
middag slaagde Delfstrahuizen er in om 
ze belde thuis te houden. 
Toen scheidsrechter van der Ploeg de elf-
tallen liet aantreden was het veld door-
weekt van de aanhoudende regen die er 
gedurende de hele morgen en een gedeelte 
van de middag was gevallen, doch dit was 
geen beletsel voor beide ploegen om reeds 
direct op winst te spelen en beurtelings 
verkeerden de doelen in gevaar. De Jong 
en Huizinga wisten echter steeds tijdig in 
te grijpen. 
In de 10e minuut wist de tot middenvoor 
gebombardeerde Wateriander voor D.W.P. 
te scoren, doch seheidsrechter V. d. Ploeg 
had een overtreding geconstateerd en ken-
de een strafschop toe. Deze werd echter 
door rechts-binnen Visser naast geschoten. 
Met blanke stand brak de rust aan. 
Direct na de hervatting trachtte D.W.P. 
een doelpunt te forceren en reeds spoedig 
had men succes door linksbinnen De Jong, 
die 'n hard schot inzond dat over de handen 
van doelman Huizinga heen in de uiterste 
bovenhoek verdween 
Direct hierna werd Wederom door midden-
voor Wa.terlander de bal in het Delfstra-
huizen doel geschoten, doch weer had 
scheidsrechter van der Ploeg voor een over-
treding van één der achterspelers van Delf-
strahuizen gefloten en weer werd een straf-
schop toegekend, hoewel in dit geval ab-
soluut de voordeeIregel hd moeten worden 
toegepast. Links-binnen De Jong schoot 
keihard in, doch de lat stond succes In de 
weg en toen De Jong daarna de fout beging 
om de bal in het doel te plaatsen ontnam 
hij één der eigen spelers 	mooie  scorings- 
kans, terwijl hijzelf nu bestraft werd met 
een vrije schop. Dit buitenkansje bracht le-
ven in de brouwerij bij Delfstrahuizen en 
men sloeg direct flink toe. Linksbuiten 
Poepjes benutte één van de vele kansen en 
bracht de stand op 1-1. 
Direct hierna werd door spil Mulder een 
vrije trap genomen die via de bovenlat het 
veld weer instuitte. De snel toestormende 
middenvoor Spijker werkte de bal over de 
op dé grond liggende D.W.P.-doelman heen 
In he net, waarbij het de goed leidende 
scheidsrechter van der Floeg ontging dat 
dit via de handen van Spijer gebeurde. 

Desgevraagd gaf de sportieve Delfstrahui-
zen-rniddenvoor dit na afloop echter spon-
taan toe, zodat ook dit geval geen kwade 
gezichten veroorzaakte en tevens een bewijs 
voor velen om te leren hoe het moet in de 
sport! 
D.W.P probeerde op allerlei manieren orn 
in elk geval de gelijkmaker te scoren, doch 
Delfstrahuizen gaf hiertoe geen enkele ge-
legenheid meer weg want onder aanvoe-
ring van de overal opduikende links-achter 
Smit werden alle aanvailen resoluut afge-
slagen. 
Voor Delfstrahuizen betekentlen deze twee 
punten definitieve veitigheid, voor 
daarentegen nog grotere ibrgen in de strijd 
tegen de onderste  pleats.  
Zaterdag kan de spanning voor D.W.P. 
worden opgeheven door winst op Zwaluwen. 
Bij gelijk spel bestaat er de kans op een 
beslissingswedstrijd. De spanning blijft dus 
wel tot het laatst toe bewaard. 
Eén beslissing valt Zaterdag zeker. In de 
wedstrijd tussen B:auw Wit en Workurn 
zal moeten worden uitgemaakt wie zich 
dit jaar kampioen mag noemen. Workum 
heeft daarbij aan een gelijk spel genoeg, 
maar daar staat tegenover dat Blauw Wit 
het voordeel heeft in eigen omgeving te 
spelen. De kansen zijn dan ook nagenoeg 
gelijk. Ook in de wedstrijd D.W.P.—Zwalu-
wen staat veel op het spel: de winnaar van 
deze ontmoeting immers komt definitief in 
veiiigheid. Wie de gelukkige zal zijn? De 
wedstrijd in Leeuwarden werd destijds door 
D.W.P. met 3-1 gewonnen, maar sinds-
dien is er blijkbaár wel het één en ander 
veranderd. De Zwaluwen hebben blijkbaar 
aan kracht gewonnen en D.W.P. heeft voor-
al in de beide laatste wedstrijden teleur-
geste'd. Ook hier lijkt ons de strijd vol-
komen open, O.N.S. en Heeg kunnen de 
competitie waarschijnlijk met een overwin-
ning besluiten. • 

J.C. 28 mrt 52 

D.W.?.—Zwaltrwen 
Met een beschamende nederlaag tegen drit 
Zwaluwen nam D.W.P. Zaterdag afscheid 
van de gewone competitie, een eventueel 
nog te spelen beslissingswedstrijd tegen 
Q.V.C. daargelaten. En, om maar niet de 
deur in huis te vallen, de oorzaak van deze 
debacle moet voor 75 % worden gezocht 
in de vele tekortkomingen die er deze Za-
terdagmiddag aan de D.W.P.-ploeg kleéf-
den. Toegegeven. de Zwaluwen speelden 
een zeer behoorlijk spelletje en D.W.P. was 
ernstig verzwakt door het niet beschikbaar 
zijn van aanvoerder de Jong, maar zelfs 
deze beide factoren maakten een zo zware 
nederlaag niet noodzakelijk. 
De misère begon al in de eerste minuut. 
Nog voordat men in de achterhoede van 
de thuisclub helemaal eens was over de op-
stelling, profiteerde de snelle Zwaluwen-
rechtsbuiten v.d. volledige bewegingsvrijheid 
die hem werd gelaten en trok ongehinderd 
de bal voor het D.W.P.-doel, waar de links-
binnen al klaar stond om de score te 
openen. Deze overigens wel duidelijke waar-
schuwing was voor D.W.P. blijkbaar niet 
voldoende. Men bleef althans volharden in 
onderling gekrakeel; vooral de linker ver-
dedigingshelft bracht er zeer weinig van 
terecht en het kostte de gasten dan ook 
werkelijk niet zoveel inspanning om de 
score tot 0-3 op te voeren. Het derde doel-
punt was bovendien een regelrechte blunder 
van doelverdediger de Jong. Pas toen werd 
men bij D.W.P. wakker. Het verzet werd 
wat feller en meteen kwamen er kansen 
ook. Een dodelijk schot van Bron sprong 
toevallig af op het lichaam van één der 
Leeuwarders en in de volgende minuut 
trof H. Visser de paal. Dat was inderdaad 
pech, maar toch ook een bewijs dat zelfs 
tegen deze sterkere tegenstanders een eer-
vol resultaat wel mogelijk was. 
Nog duidelijker werd dat in de kl.veede helft. 
Na ruim tien minuten bracht W. Visser de 
achterstand tot twee doelpunten terug en 
dat moment had het keerpunt van de wed.. 
strijd moeten worden. D.W.P. bleef sterk 
op aanval spelen en kwam een paar maal 
dicht bij het tweede doelpunt. Een plotse-
linge uitval van de Zwaluwen werd de 
thuisclub echter noodlottig, want doelman 
de Jong greep finaal mis op een tam schot 
van de Leeuwarder rechtsbinnen (1-4). Wel 
bracht Bron enkele minuten later met een 
schuiver in de hoek de spanning nog even  

terug (2-4), maar toen daarna de groene 
achterhoede opnieuw hevig blunderde 
waarvan de Zwaluwen dankbaar profiteer-
den (2-5) — was de aardigheid er af. Van 
het-  laatste kwartier is weinig goeds meer 
te vertellen. D.W.P. gooide de ploeg door 
elkaar, maar succes leverde dat natuurlijk 
niet op. Integendeel, de gasten konden zo 
langzamerhand doen en laten wat ze wi'dien. 
Het werd tenslotte 2-9 en slechts de gong 
redde de thuisclub van een nederlaag met 
dubbele cijfers. Op het moment n.l. dat de 
tiende treffer onderweg was naar het D. 
W.P.-net floot scheidsrechter van G-orkum 
voor het laatst 	 Z. 

Delfstrahuizen schoot in z'n laatste wed-
strijd nog eens geducht uit de slof. Heeg 
werd daarvan de dupe en leed, op eigen 
terrein nog wel, een zware 6-0 nederlaag. 
De stand:  

11 4 1 26 48-18 
9 5 2 23 50-14 
9 1 5 19 27-27 
7 	5 18 27-27 
6 2 7 14 25----31 
4 6 6 14 37-32 
4 4 8 12 37-42 
4 0 12 8 25-50 
3 2 11 8 21-60  

Zaterdag wordt de competie ook hier be-
sloten en wel met de wedstrijd Oranje 
Nassau-Balk. Een overwinning voor de 
thuisclub. 

J.C. 25 apr 52 

Workman  (1) 16 
Blauw Wit (2) 16 
O.N.S. (3) 	15 
Heeg (4) 	16 
Balk (5) 	15 
D'huizen (6) 16 
Zwaluwen (7) 16  
D.WeP. (8) 	16 
Q.V.C. (9) 	16 



OWE  werd  krac.m24appri7o3  en!  
Voor hen die het verloop van de strijd in 
de le klasse A van de Zaterdagmiddag-
competitie regelmatig volgden, was het al 
wekenlang duidelijk waar de titel tenslotte 
terecht zou komen. D.W.P. immers won 
met de regelmaat van een uurwerk alle 
wedstrijden — de overwinning-enreeks werd 
slechts onderbroken door een gelijk spel 
tegen Hielpen. Bovendien waren de con-
currenten zo vriendelijk hier en daar een 
puntje te laten liggen en dat maakte de 
zaak voor „De Wite  Peal"  uiteraard nog 
wat eenvoudiger. 

Met het einde in zicht begon de machine 
echter blijkbaar wat te haperen. Er volgde 
een 5-2 nederlaag in en tegen Woudsend en 
ook de wedstrijd in Lemmer tegen C.V.V.O. 
ging verloren en wel met de duidelijke 
cijfers 4-1. Op dezelfde dag verloor ook de 
enige concurrent die nog was overgebleven, 
H.J.S.C., in Sneek met 2-1 van de Oranje-
Nassau-reserves. De situatie bleef dus zo 
dat slechts één puntje de D.W.P.'ers van 
het kampioenschap scheidde — aangenomen 
dat H.J.S.C. er in zou slagen de resterende 
wedstrijden te winnen. 
De tegenslagen van de laatste weken 
brachten één voordeel mee: men kon nu 
voor eigen publiek dat laatste puntje be-
machtigen. De gelegenheid om dat te doen 
kwam Zaterdagmiddag in de returnwed-
strijd tegen Woudsend. 

In deze wedstrijd bleek al spoedig dat D.W. 
P. met de beste voornemens was bezield. 
De gasten •kwanien er aanvankelijk maar 
weinig aan te pas en reeds na tien minuten 
moest hun defensie capituleren voor een 
knappe treffer van rechtsbuiten v. d. Veen. 
Dat leek dus allemaal vrij zonnig voor 
D.W.P., maar de goede beloften werden in 
het verdere verloop van de wedstrijd toch 
niet helemaal ingelost Wellicht drukte het 
belang van deze ontmoeting te veel op de 
spelers; het plaatsen althans liet na het 
goede begin veel te wensen over. Bovendien 
verloren de meeste D.W.P.'ers zichzelf in  

eindeloos individueel spel, waardoor de ener-
gie niet op de meest economische wijze 
werd aangewend. Het bood voorts de gas-
ten steeds weer gelegenheid er ergens een 
been tussen te steken en de wedstrijd kreeg 
dan ook een Vrij rommelig karakter. De 
meeste kansen .bleven voor de thuisclub, 
ook dank zij de matige kracht van de 
Woudsend-defensie. Voor rust werd nog 
slechts één van deze kansen benut, weer 
door v. d. Veen, die een onoverzichtelijke 
Efituatie, ontstaan na een hoekschop, af-
ronde met een tam schot dat doel trof. 
Rust 2-0. 
De tweede helft bood ongeveer hetzelfde 
spelbeeld. Vooral gedurende de eerste twin-
tig minuten trok D.W.P. veelvuldig ten 
aanval, maar de neeste pogingen waren te 
individualistisch van opzet Bovendien faal-
de linksbuiten de Jong deze middag vollcce 
Men en zo viel het niet •te verwonderen 
dat het offensief zonder bekroning bleef. 
Langzamerhand slaagde Woudsend er zelfs 
In het spel wat meer te verplaatsen. Bij-
zonder gevaarlijk waren echter ook de gas-
ten niet en de D.W.P.-verdediging — het 
sterkste deel van de thuisclub 	 on  het 
dan ook wel klaren. Na bijna een half uur 
werd de strijd definitief beslist toen rechts-
binnen Visser een van de doelman terug-
springende bal opnieuw inschoot en nu 
raak. Dat was ta-o en daarmee was de zaak 
wel bekeken. 
Deze zege brácht dus het ieeds lang ver-
wachte kampioenschap, waarmee de geluk-
kige D.W.P.'ers onmiddellijk na afloop,  
uiteraard door vele supporters werden ge-
complimenteerd. Gaarne voegen wij bij deze 
gelukwensen de onze, waaraan we de wens 
verbinden dat men het thans heroverde ter-
rein — D.W.P. promoveert automatisch 
naar de 4e klasse K.N.V.B. — niet weer on-
middellijk zal prijsgeven. Wil men met 
enige kans op succes aan de competitie van 
de K.N.V.B. deelnemen, dan zal men zich 
daar serieus op moeten voorbereiden. 

's Avonds kwamen de spelers, bestuur, 
commissieleden en verdere belangstellenden 
bijeen in  zeal  Bos, 'het clubhuis van D.W.P. 

Hier .werden allen ten zeerste verrast door 
de St. Johannesgaster Fanfaye die de kam-
pioenen een prachtige serenade bracht. Voor 
het eerst in het bestaan van D.W.P. werd 
dit rneegemaakt en het werd ten zeerste 
gewaardeerd. Voorzitter Kramer bracht dan 
ook een hartelijk woord van dank over aan 
de leden van het muziekcorpe voor deze at-
tentie, Verder Sprak de heer Keamer woor-
den van dank tot de spelers en de elftal-
commissie voor het fraaie resultaat dat 
was behaald en waarmede de degradatie 
van het vorige jaar in één seizoen weer on-
gedaan werd gemaakt. De spelers werden 
aangespoord om te tráchten het spelpeil nog 
meer op te voeren zodat een redelijke plaats 
In de 4e klasse der K.N.V.B. zal 'kunnen 
worden bereikt. 
Ook de heren Knol en Algera spraken 
woorden van dank tot spelers en reserves. 
Zij wezen in het bijzonder op de vriend-
schappelijke geest die steeds in de ploeg 
heeft geheerst en die veel heeft bijgedragen 
tot het uiteindelijke succes. 
Aanvoerder Vissèr bracht dank aan zijn 
medespelers voor de prettige wedstrijden 
welke waren gespeeld, terwijl bovendien 
Bestuur en Elftalcommissie dank werd be-
tuigd voor heLvele werk dat in het afge-
lopen seizoen voor de spelers was gedaan. 
Dit had de spelers gesterkt in hun streven 
om het verloren terrein te herwinnen. 
Namens de St, Johannesgaster Fanfare 
bracht voorzitter Bijker de hartelijke ge-
lukwensen over met 't behaalde kampioen-
schap en de promotie naar de K.N.V.B. en 
wenste het elftal veel succes toe in 
strijden tegen Blauw Wit 2 uit 
om het kampioenschap van Friesland. 
Met een toepasselijk woord sloot 
Kramer daarna deze gezellige 

Leeuwarden 

bijeenkomst. 

Voor de le klasse A werd Zaterdag 
nog gespeeld Oranje Nassau 2-Balk. 
slag 2-2, onder protest van Balk. 

De stand in deze klasse luidt nu: 

Ie klasse A,  Zinc.:  
D.W.P. 	17 IJ 2 2 28 
C.V.V.O. 	17 9 3 5 21 
Nijland 	18 7 5 6 19 
Hielpen 	18 7 4 7 18 
O.N.S. 2 	18 7 4 7 18 
Bolswardia 16 6 4 6 16 

17 6 4 7 16 
Woudsend 	17 7 2 8 16 
Balk 	17 3 6 8 12 
Workum 2 	17 1 6 10 8  

D.W.P. zal om het kampioenschap van 
Friesland (Zaterdagmid(Lecompetitie) moe-
ten spelen tegen Blauw Wit 2 uit Leeuwar- 

den., de kampioen van de le klasse B. D 
stand in deze afdeling is: 

Blauw W2t 2 24 11 3 — 25 46-2 
Kollum 2 	16 8 4 4 20 44-2 
V.V.T. 	14 8 1 5 17 39-2 
Surhuisterv. 2 14 5 5 4 15 26-2 
Marrum 	14 7 .1 6 15 42-4 
Drogeharn 	15 5 1 9 11 24-2 
Drachtster B. 14 3 4 7 10 25-4 
Friesche Boys 14 2 4 8 8 29-4 
Buitenpost 2 11 2 i 8 5 14-3 

Aangezien Blauw Wit 2 een reserve elftal 
waarvan het eerste reeds in de K.N.V.E 
speelt, mag dit elftal niet promoverer 
Nummer twee zal dus voor promotie in  ear  
merking komen. Deze strijd gaat  than  
tussen Kollum 2 dat is uitgespeeld en 2 
punten heeft en V.V.T. (Twijzelerheide) da 
17 punten heeft met nog 2 wedstrijden t 
spelen. 
2e klasse B, anc.: 
V.V.I. 	9 5 4 0 14 30-15 
Balk 2 
	

9 4 3 2 11 25-14 
Eastersé 
	

19 it 3 3 11 33-18 
D.W.P. 2 	10 4  3 3 11 32-21 
C.S.C. 	10 1 4 5 6 17-35 
O.N.S. 3 	10 1 3 6 5 7-43 

25 76-17 de wed- D'huizen 2 	13 	10 	2 1 22 69-20 
D.W.P. 3 	14 	7 	2 5 16 37-36 

voorzitter Eastersé 2 	13 	6 	1 6 13 24-24 
V.V.I. 2 	13 	5 7 11 34-36 
C,V.V.O. 2 	13 	5 	0 8 10 26-38 

verder C.V.V.O. 3 	12 	1 	1 10 3 17-77 
Uit- O.N.S. 4 	12 	1 	2 9 2* 13-43 

*) 2 verliespunten 	tegen De Kooi 4 

Jun. A. groep 13,  Zane.:  
Eastersé 	11 	8 	3 0 19 41-13 
D.W.P. 	11 	5 	3 3 13 36-22 62-28 Balk 	10 	3 	2 5 8 19-25 41-49 D.W.P. 2 	10 	1 	0 9 0* 9-44 

35-28 •) 2 verliespunten ve.n.o. tegen Eastersé 
43-36 
39-44 Jun. B, groep 0, Zme.: 
31-35 
41-31 
39-45 
26-39 
22-44 

Balk 2 	12 	11 	0 	1 	22 	63-12 
Lemmer 2 	12 	8 	0 	4 	16 	60-26 
D.W.P. 3 	12 	8 	0 	4 	1 6 	58-16 
C.S.C. 	13 	2 	1 	10 	5 	24-61 
Lemmer 3 	13 	1 	/. 	11 	.3 	8-104 

Se  klasse  C, Zinc.: 
De 11°01 4 	14 12 1 3 



Beste sportvrienden, 

Als dit blad, zo vlak na sinter-
klaas, bij u door de bus glijdt, 
hopen we dat er al flink veel 
sneeuw gevallen is. 
Want dan zijn we namelijk de dagen 
rond de kerst al weer aan het be-
leven, en wat is er nu mooier dan 
een witte kerst ! 
We zetten het voetbal even aan de 
kant ( voor wat het trainen be-
treft ) en gaan de komende feest-
dagen eens lekker genieten van 
allerlei heerlijk eten en (veel) 
drank. 

Op deze plaats willen we een woord van dank richten, aan iedereen 
die er een steentje aan bij gedragen heeft, om onze pennenactie tot 
een groot succes te maken.Binnen een week waren namelijk alle 1000 11 
pennen verkocht. Dit was grandioos en buiten alle verwachtingen. 
Door deze korte voetbalmaand hebben we als redactie zijnde natuurlijk 
niet al te veel mededelingen en, wat 1986 ons als D.W.P. zal brengen 
weet nog niemand, maar als we allemaal ons uiterste best doen, zowel 
op het sportieve als op het organisatorische vlak, kunnen we het lot 
wel een klein beetje helpen. 
Maar voor het zover is, hopen we dat alle leden, donateurs, adverteer-
ders, dorpsgenoten en alle anderen een hele fijne kerst, en een 
voorspoedige jaarwisseling mogen hebben. 
Tot slot zouden we tot de jeugdige lezers willen zeggen ; Wees alstje-
blieft voorzichtig met vuurwerk, zodat je volgend seizoen ook weer met 
heel veel plezier kunt sporten!!! 
	

J.v.H. 

Bij het uitkomen van dit blad is de winterstop al 
ingegaan. Voor 14 december waren de laatste wedstrijden 
vastgesteld, die helaas niet door konden gaan wegens 
de slechte toestand van de velden. 
18 januari gaan we opnieuw van start zo de velden dit 
toestaan. De winterstop geldt niet voor ons tweede 
elftal. (K.N.V.B.) 
Veel nieuws is er deze maand dus niet te melden, 
alleen nog deze mededeling; ten gevolge van de 
benoeming van de beer M. Modderman (Oudehaske) tot 
algemeen bestuurslid van de K.N.V.B. afdeling Fries-
land is benoemd tot rayonleider scheidsrechterscommissie 
Heerenveen e.o. de heer J. de Haan uit Wolvega. 

Tevens is benoemd tot commissielid de heer J. Schaap uit Jubbega. 
Verder wenst het bestuur alle leden en donateurs van D.W.P. gezellige 
kerstdagen toe en een prettige jaarwisseling. 

R. Visser - de Vries 

Signalement 
Er was 'n kanarie in Assen 
die zei op een dag onder 't wassen: 
iedereen noemt me Piet 
maar zo heet ik toch niet. 
Kan Arie niet goed bij me passen? 

Te Alkmaar zat een tweetal mijten 
in een Edammer kaas te bijten. 
'Het treft mij', sprak de ene mijt, 
'hoe ongestoord men hier ontbijt. 
Want toen wij laatst in Frankrijk aten 
liepen wij telkens in de gaten.'  

Meeverdedigen: zelden 
Slidings: geen 
Tackles: geen 
Karakter: neen 
Kracht: weinig 
Inzet: nauwelijks 
Kritiek van medespelers: veel 
Tenue na afloop: droog 
Haar na afloop: in model 
Naam: de veel te lieve voetballer 



A 2000 

Schildersbedrijf 
ROTTUM 

Telefoon 0 5137 - 1526 

Gebruikte Meubels en Keukens. 

i•Ard/tittd 

Pollé 7 

22.titethdide 
Tel,: 05137 - 2002 

ook voor 
restaurallowarkzaanshoden 

naar 

weeeeeiberaliali  
Ii , a leme beeeee:a 

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, 
BOERENGASOL 1E, MENGSMER  LNG,  

LUCHT OLIE EN VETTEN ENZ. 
BELEEFD AANBEVOLEN: 

GERRIT EN ANNE DE LEEUW 
STREEK 121 ROTSTERHAULE 

TEL. 05137 - 1214 

EISB 
ROTSTERHAULE B,V. 

VOOR DE GROOT-HUISHOUDING 
Leverancier van alle schoonmaakbenndigdIteden 
Uitvoering van alle schoonmaakwerkzaainiteclen 

Langedijk 1 
8463  NP  Rotsterhaule 
Telefoon 05137-1475 

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

U OOK: 

ETC. 
waviriev 

01PILI RAN r‘4 
 

UIT VOERING  EN 

0 

  

CY.  

VOOR AL UW: 
VERGADERINGEN 
RECEPT I ES  

BIJ ONS KUNT 
SLAATJES 
KROKETTEN 
FRI KANDELLEN 
KOMEN HAL EN 

STREEK  116 

1
8464 NH ST.JOHANNESGA  



SIGARENNIAGAZWN 

DE HEY 
DE  'JERK  3 JOURE 

TEL. 05138.3501 

(ook Inleveradres 
voor toto en lotto) 

bilk Zoefendal Sport 
111clalsast 55 • Jours. tel. 05130-3889 

UW ADRES VOOR ALLE 
SPORTBENODIGHEDEN 0 . A. 

VOETBAL—, ZAALSPORT—, LOOP—. 
EN TENNISSCHOENEN 

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

Scheen 51 
Joure 

tel. 05138-3355  

TALBOT- PEUGEOT-DEALER  

Voor: LUXE GESCHENKEN 
TUINMEUBELEN 
HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN 

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

EXCLUSIEVE CESCNElillfiY  POOR  ELKE PORamoNivit 

KALSBEEK MIDSTRAAT 104 	JOURE 

Voor gezellig en 
voordelig winkelen! 

KOOPCENTRUM 
JOURE 

voor al uw voega en 
restauratiewerkzaamheden naar HERMAN 

KLEINSMIT  
uw echte warme bakker 

In koopecntrum JOURE  

12°Ifibb 

voegbedrijf &V.& 
F: &W. SLOOTHAAK 
Scharsterbrag 05138.4872 
Heerenveen 	05130.88781 

KOOPCENTRUM JOURE 

Uitsluitend 
\ 	met kwaliteit 

Tel. 6660  

JUWELIERSBEDRIJF 

J.H. v.d. MEULEN 
Midstraat 121 

Tel. 2487 

voor alle 
voorkomende 
werkzaamheden 
MI.05138.6211 bgg 2284 

Brilmonturen vanaf 140,-  1 

Contactlenzen 

Contact lensvioeistof ten 

Foto.. en Filmartikelen 

Foto's in 2 dagen klaar 

Op vertoon van deze  
advertently  geven  will  
10 010 korting hij aankoop 
van een complete  brit.  
(montuur s glazen) 

BEGA! 
MIDSTRAAT 143 TELEFOON 
8501  AK  JOURE 05138-5254 

tio r.k. kerk 



Vital van de  maand. 

-JUNIOREN (van links naar rechts). 
bo,Jente rij: KLAAS WOUDSTRA, HENDRIKUS SCHOKKER, MARTEN WOUDSTRA, 

WIEBE VAN DER VEEN, GJALT VAN HES, JURRIT WIERDA, FOLKEN 
DE VRIES, ANNE HAVEN. 

onderste rij: MARCO OENEMA, HENK DE JONG, YPE VAN DER ZIJPP, HENK 
VEUGER, HIELKE MULDER, JAN DRENTH, RENE DE JONG. 

Nu wij als C-junioren als het elftal van de maand zijn willen wij 
als leiders iets over het elftal vertellen. 
Want wedstrijdverslagen maken de jongens hij toerbeurt zelf. 
Aan het begin van het seizoen waren we nichet zo gelukkig dat we een 
klasse hoger ingedeeld waren dan vorig jaar. 
Wij draaiden toen mooi mee bovenaan, nu moesten we een klasse hoger 
en zagen 8 grote jongens naar de B-junioren gaan. 
Er kwamen 10 spelers van de D-junioren terug zodat wij over 14 
spelers beschikten. 
Hierdoor komt het ook dat elke week 1 speler met de B-junioren 
mee moet. Toen wij de eerste 2 wedstrijden tegen Akkrum en de Walde 
dan ook prompt verloren, dachtten wij dat dit seizoen de rode 
lantaarn wel voor ons zou zijn. 
Maar na een gelijkspel tegen Joure en winst op N.O.K., C.V.V.O., 
W.Z.S. en Irnsum waar we na een 2-1 achterstand nog met 2-7 wonnen, 
wisten we wel beter. En kon het verlies tegen koploper Q.V.C. ons 
niet meer in de problemen brengen. 
Doordat we met 13 spelers aantreden moeten we in de rust altijd 
2 spelers wisselen willen ze allemaal voetballen. 
Maar de motivatie van de jongens is prima, zodat dit geen problemen 
geeft. Het is dan ook een echte vriendenploeg, want 's middags na de 
wedstrijd zie je ze dan op het trainingsveld om onder elkaar nog even 



te voetballen. 
Het is voor ons als leiders dan ook plezierig werken met deze 
groep. We hopen dat het tweede gedeelte van het seizoen net zo 
goed en plezierig zal verlopen als de eerste. 
We wensen iedereen maar vooral de C-junioren en hun ouders dan ook 
PRETTIGE KERSTDAGEN en een goed 1986 toe. 

de leiders van 1C 
KLAAS WOUDSTRA en 

JURRIT WIERDA. 

INGEZONDEN 

Overal waar men tegenwoordig komt te voetballen, zie ik steeds 
vaker dat zo'n clubhuis een naam heeft. 
Waarom geven wij het onze ook niet een mooie naam? 
Bijvoorbeeld: We zijn destijds met onze voetbalvelden over de sloot 
gegaan (let niet op mijn friese schrijfkunst, want daarin ben ik 
(wie is ik?? red.) geen ster). 

1. Oer de P8mperwyk 
2. 't Praathas Of te wol 't Zeurhas) 
30  Sint Jat 

Hoogachtend 
Parlementair Medewerker 

Hierbij solliciteer ik naar de functie als trainer bij D.W.P. 

voor het le  en 2e  elftal. Hier zijn mijn gegevens: 

Geslacht:  Nee p  ik leef nog 	Na:  Heb ik al 
Voornaam: Jay erg voornaam 

	
Voorletters: vijf 

Woonplaats,: thuis 	Telefoon: rood 	Geboren: ja 

Geboo~laats,:  moeders bed Werkzalu_samees:t  bij:  mijn vorige 
Gehuwd:  met mijn vrouw Naam_p_91-10.a2-12.: U vraagt naight teveel 
Kinderen: erg lastig Hoeveel jaren 	'etraind: teveel 

111,142,laris: niet genoeg áláturi,2: verlopen 
Me,rk auto:  Mercedes 	Senator  OD  3.01 automaat 
á2,22_2f_laqurhuip: hoekhuis Bi'zondere kenmerken: alles op zijn 

plaats Bril: laat ik op de W.C. Welk werk prefereert   u: vuu~ 
Drinkt  u veel: Het meeste gaat erover heen 
Rookt u: Nee, de sigaret rookt.  

afz. geen 

Sportvrienden„ 

Nog enkele weken en dan behoort het jaar 1985 
al weer tot het verleden. 
Graag zou ik voor 1986 enkele dingen met U willen 
bespreken. Het komt nog steeds voor dat er door 
leden een contributie achterstand is, begin het 
nieuwe jaar met een schone lei. 
De fietsen voor het hek blijven ondanks vele 
verzoeken onzerzijds een probleem. Doe er wat aant 
Ik wil graag vanaf deze plaats namens het bestuur 
U allen een prettig kerstfeest en een goede 
jaarwisseling toewensen en voor 1986 een gezond en 
sportief jaar. 

0. Bijker 

an de VOX-nit:ter 
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WIE SCOORDEN VOOR D.W.P. DE DOELPUNTEN  
	  (bijgewerkt t/m 14-12-85) 

15. 

23. 

1.  
2.  
3, 
4.  
5.  
C.  

Harten '1oudstra 
Hietse v.d. Hal 
Anna Haven 
Nico Hupoes 
Jan de Vries 
'like  de Jong 
Joke Wind 

C 
B 
C 
A 
D 

20 
13 
12 
11 
7 

8. *intsje 	v.d. 	fleer 5 
Hans de Vries B 5 

10. Hennie Keulen 4 
Harco Visser A 4 
Henk de Vries 4 
Willem v.d. Wal 4 
Jan Lubbers 

15. Egbert v. Hes A 3 
Bouke de Jong 45. 
Peter Renes 3  
Bettie  Akkerman 3 

Johannes Hogenberg 
Jannie Berger 
Poelof Roffel 
Atje Pen 
Harrie v.d. Velde 
Remco Visser 
Folken de Vries 
Arjan Veuger 
Eline Stroes 
Jacob Bijker 
Henk 	1der 
Hielke Hulder 
Teake Bruinsma 
Diete de Vries 
Gjalt Jager 
ijnand Gootjes 
Jan Eppinga 
Neus Visser 
Jelle Douma 
Thiemen Kamphuis 
Jurrit Visser 
Arjen Veenstra 
Marten Lageveen 
Wiepie Krist 
Auke Bosma 
Jan Lageveen 
Er zijn nog 24- voetballers 
die elk  lx  gescoord hebben 

A.V. 

3 

2 
2 
2 
2 
2 

d 

C' 2 
2 
2 

A 2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

uit de per, 

ROTSTERHAULE - DWP moest za-
terdag aantreden tegen Muller uit 
Witmarsum. Het word een boeiende 
wedstrijd, die door Muller met 2-1 
werd gewonnen. 

Mulier had in de eerste helft het betere 
spel. Het oogde allemaal wat verzorgder, 
dan bij DWP. DWP had wat meer moeite 
met het drassige veld. Door goed combi-
natievoetbal wist Muller de achterhoede 
van DWP steeds goed uit te spelen en dat 
leverde in de 20ste minuut dan ook de 
verdiende voorsprong op. Het was A. van 
der Wei van Mulier, die na mistasten van 
enige DWP spelers 1-0 liet aantekenen. 

Daarna zakte Mulier iets terug, zodat 
DWP iets beter in de wedstrijd kwam. Zo 
ging een schot van J. Visser maar net 
voorlangs en kon DWP spits I. de Jong 
alleen voor de keeper ook niet scoren. 

Na de thee werd DWP helemaal terug-
gedrongen op eigen helft. Het leverde 
DWP zeer veel en goede kansen op. In de 
15e minuut werd dan ook de gelijkmaker 
geleverd. Na een corner van DWP was 
het I. Lubbers, die koppend de stand in 
evenwicht bracht, 1-1. DWP hield Muller 
goed onder druk en dat leverde legio 
kansen op. Een schot van J. Lubbers 
ging maar centimeters naast, zag I. de 
Jong zijn lob overgaan en P. Renes faalde 
alleen voor de keeper, er werd van alles 
geprobeerd, maar het lukte niet. De laat-
ste 10 minuten kwam Muller wat onder 
de druk uit en in de 40ste minuut was het 
M. Bruinsma van Muller die wel wist te 
scoren, 2-1. DWP probeerde het nog een 
keer, maar het schot van W. van der Wal 
werd goed gestopt door de keeper van 
Mulier, zodat DWP met lege handen naar 
huis terug keerde. 
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Test uw kennis der 
spelregels 

1. Wat moet de scheidsrechter beslissen, indien een speler door 
woord en gebaar toont het niet eens te zijn met een beslissing 
van de scheidsrechter? ( 1 punt) 

2. Wat doet de scheidsrechter indien bij het nemen van een vrije 
schop één of meerdere spelers rondspringen of gebaren maken 
om hun tegenstanders af te leiden? (1 punt) 

3. Welke straf moet er volgen, indien een speler een tegenstander 
slaat? (1 punt) 

4. Wat moet de scheidsrechter beslissen, indien een aanvaller 
opzettelijk lichamelijk kontakt heeft met de doelverdediger van 
de tegenpartij, terwijl deze niet in het bezit van de bal is? 
(1 punt) 

5. Wat moet de scheidsrechter beslissen, indien een doelverdediger 
onnodig te lang op de bal gaat liggen? (1 punt) 

6. Hoe moet de doelverdediger zich opstellen bij een strafschop? 
(1 punt) 

7. Hoe kan de bal in het spel worden gebracht? 
(<5 noemen is 1 punt, 7 noemen is 2 punten) 

8. Wat zijn de afmetingen van het doelgebied? (2 punten) 
Antwoorden op pagina: 18 

JeugdNiEuws 
Nu voor de jeugdspelers de winterstop weer is begonnen staan de 
kerst-zaal-voetbal tournooien reeds weer voor de deur. Hieraan 
doen we dit jaar ook weer mee met 4 achttallen. Om nu alle jongens 
eens in de gelegenheid te stellen om in de zaal te voetballen en 
op een voor hun gelijkwaardig niveau, zijn we er in geslaagd om 
met diverse voetbalverenigingen een eigen zaalvoetbaltournooi 
op te zetten. Dit wordt gehouden op 18 en 25 januari en 
1 februari te Sint Nicolaasga en 25 januari en 1 en 8 februari 
te Langweer. Komt u ook eens. 
Tevens zijn wij bezig een A-junioren tournooi op te zetten op 
30 april 1986 (konninginnedag). Dit tournooi willen we indien 
mogelijk elk jaar vast op deze dag organiseren. Meer nieuws hopen 
we u in een van de volgende nummers te kunnen geven. In de week van 
kerst en oud en nieuw is er geen jeugdtraining. 
Willen de D en E puppillen in het vervolg 'sWoensdags middags 
ook een paar schoenen voor in de zaal meenemen, daar we bij slecht 
weer uit kunnen wijken naar de gymzaal. 
Verder wensen we een ieder prettige kerstdagen en een goed en 
sportief 1986. 

Namens jeugdbestuur 
C. Visser 

De meester probeert zijn klas uit te leggen wat 
een wonder is.' 
Veronderstel, zegt hij,'dateen glazenwasser van 

tien meter hoogte valt en dat hij geen schramme- 
tje heeft. Wat is dat dan?' 
Leerling:'Dat is toeval, meester.' 
'Een week later gebeurt precies hetzelfde,' zegt 
de meester.'Hij valt weer van tien meter hoogte 
en hij mankeert weer niks.' 
'Dan is het geluk, meester.' 
'Maar als hij een week later weer valt zonder een 
schrammetje op te lopen ?' 
'Dan is het gelogen, meester.' 
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Vrijdag 29 november was onze 
derde kaartavond van dit 
seisoen. Aanwezig waren 22 
deelnemers en de prijswinnaars 
van deze avond waren: 

Winnaar sronde  
1. Mevr. de Vries en A. Visser 
2, J. Zwart en S. Mulder 

Verliezersronde  
1. W. Zwart en S. v.d. Molen 
2. B. Zwart en A. v.d. Heide 

Poedelronde  
1. H. de Jong en P.K. de Jong 
2. J. van Hes en M. Modderman  

KAARTAVONDEN IN DE KANTINE 

Stand na 3 wedstrijden:  

1. B. Zwart 
2. Mevr. de Vries 

A. Visser 
4. J. Zwart 
5, M. Rondhout 
6. W. Zwart 
7. G. de Jong 

H. Mulder 
9. A. de Jong 

J. de Vries (nr.21) 
J. van Hes 
S. Mulder 

13, H. Zwier 
B. de Vries 
S. v.d. Molen 

16. H. Boek 
K. Woudstra 
A. v.d. Heide 

19. J. ten Boom 
Jitze de Vries 
H. de Jong 
P.K. de Jong 

23. J. de Vries jr 
F. Vaartjes 
M. Modderman 

Hieronder vindt U nog de volgende wedstrijddata vermeld: 
20 DECEMBER 	21 FEBRUARI 	en de laatste ronde 
10 JANUARI 	14 MAART 	van het seisoen op: 
31 JANUARI 	4 APRIL 	25 APRIL 

Gaarne tot de volgende keer 	B. de Vries 
•-• 	•=,  

Jouster  reserves spelen gelijk 
JOITRE - In de  Res.  3e klasse A eindigde het treffen tussen DWP 2. en  SC  

Joure 2 in een doelpuntloos gelijkspel (0-0). En daarmee kwam - voorlopig 
althans - een einde aan de zegereeks van de  Jouster  reserves. Het ontbreken 
van uitslagen van de andere, in deze klasse, gespeelde wedstrijden is oor-
zaak, dat deze uiteraard niet vermeld kunnen worden, waardoor ook de 
stand niet geplaatst kan worden. 

Zowel DWP 2 als  SC  Joure 2 speelden 
deze middag geen grootse partij voetbal. 
De wedstrijd was eigenlijk nauwelijks 
het. aanzien waard. Speltechnisch speel-
den de JouSters beter, maar de thuisclub 
was feller en agressiever waarbij de 
scheidsrechter een nogal tolerante hou-
ding aannam ten aanzien van de regels. 

In de beginfase hadden de  Jousters  het 
beste van het spel. De thuisclub werd in 
de verdediging gedrukt, maar dat belette 
de mannen uit St. Johannesga niet om 
via de counter gevaarlijk te worden. Ge-
lukkig voor de  Jousters  misten de scho-
ten van de DWP-aanvallers nogal eens de 
juiste richting. Was dat niet het geval, 
dan stond de  Jouster  doelman J. Kerk-
stra steeds op de juiste plaats. Aan de an-
dere kant bleek ook de DWP-doelman in 
knappe vorm bij  Jouster  aanvalsacties  

Tiezema stichtte met zijn dribbels nogal 
eens verwarring in de DWP-defensie, 
maar succes leverden die vooralsritog niet 
op. De  Jouster  Dokkum werd eens „ge-
vloerd" juist buiten het strafschopgebied, 
maar de vrije trap leverde geen resultaat 
op. Ruststand 0-0. 

De tweede helft was in feite nog slech-
ter dan de eerste. Ook nu waren de  Jous-
ters  méér aan de bal, maar tot werkelijke 
kansen leidde dat niet. De thuisclub 
trachtte doorlopend de snelheid uit de  
Jouster  acties te halen en slaagden daar 
wonderwel in. Werden de gasten toch 
eens gevaarlijk „dan bleek de DWP-doel-
man een moeilijk te passeren man. 

Wat beide ploegen ook probeerden in 
de nog resterende tijd, in de 0-0 stand 
kwam geen wijziging meer. 



Men wordt in deze lijst 

opgenomen als men 4 of 

meer volledige wedstrijden 

in doel heeft gestaan. 

HIEP 
HIEP 
HOERA 

MINST GEPASEERDE DOELMAN 

(Bijgewerkt t/m 14 december 1985) 

TOP 	10 wed tegen gemiddelde 

1.  Bennie  van Hes 7 5 0,714 

2.  Bernier  Hoekstra 4 3 0,750 

3.  Rene  de Jong 7 7 1,000 

4. Jan Knijpstra 11 13 1,181 

5. Mindert Mulder 6 9 1,500 

6.  Durk  Jager 11 17 1,545 

Renske Boek 11 17 1,545 

8. Wiepie v. Stralen 6 10 1,666 

9. Pieter Bakker 6 13 2,166 

10.  Durk  Vis 7 19 2,714 

A.v. 

VERJAARDAGSKALENDER 

Keimpe Wierda 
Joekje Akkerman 
Luc Pen 
Johan Bijker 
Marten van Dijk 
Rommert Heida 
Wijnand Gootjes 
Klaas Jansen  

1 januari 
3 januari 
6 januari 
11 januari 
21 januari 
22 januari 
25 januari 
27 januari 



Tweewielerbedriif 

LEMSTRA 
Oudehaske 

Tel. 05130-77212  
Tevens benzinestation en autoservice 

Café-Restaurant - Zaalaccommodatie 

„I-IET ANKER" Scharsterbrug 
Hollandiastraat 50 

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

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

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

Alk  ZEILBOTEN 
ROEIBOTEN 
TRAILERS 
KANO S 
SURFPLANKEN 
REPARATIE 

Haskerírtgongen 3, 
OUDEHASKE 
Tel. 05130-77301 

• 

MABO- 
Bootservice 

lkies veer uw snacks 
het juiste adres  

Loaf  ze hij de 
FRITES EXPRES! 

in het zomerseizoen 
kunt u ons dagelijks 
vinden WI  hod  Nannewijd 

DE WITH& SPIJKSTR A 
oudehaske 

GI  Rabobank 
voor geld 

en 
goede raad 

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

TECHNISCH BEDRIJF 

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

MUNNIKESUREN-SCHERPENZEEL GRINDWEG 188 

TEL. 05818-230 

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

• ERKEND INSTALLATEUR 

KOM VOETBALLEN! 

WORDT LID 
welkom bij 	 

voetbal de , 
vereniging  mite  

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

<(
"ZS  ‘E. Ck-/v),  

Badpaviljoen t. 
CC 	OUDE HASKE 

eig.J.Onstwedder 
Tel 1,3  1
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7 IS MAO EEN WEET, 
WAAR VOORTREffELIJK EET. 

04 NET EENS  NJ  ONS PROBEREN, 
EN GE  MIT Now  BETER 
ADRES BEGEREN 

CAFETARIA "T CENTROW " 
G. de Graaf, 

naast de  Jouster  Toren. Tel. 3390  

HIN NEI DE HAL ! 

/ 

• ( 	
!Weeds tan 9.00 oant 21.00 °ore 

a 	t 	13.00 oant 17.00 oere 
tiEeK°F°05ARanWENNINOYNRJOCHTING 

•
lip

EKOER 
10 	

OE JOUWER  

SPORTKLEDING 
Ga eens een praatje maken 
met uw sportepeelalist 

Ook het speciale adres voor 
HENGEISPORTARTIKELEN  • 

tie leponIngallIdon  bimie  
woanadala fan 9.00 oant 10.00 

aura 

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

Midstraat 39 
Tol. 2647 

• 

'discount"  
FOTO- VIDEO • LECTUUR - BOEKEN 

Midstraat 153 - 8501  AK  Joure — Tel, 6460 

'discount  

SCHOEN REPAR 
Snel, voordelig 

en goed. 
Stomerij ouderwets 

goed en niet duur. 

SIRENC  
Schoen ei vice  
~sal 141, Jove 

clean inn EdOrTICili 
sal 141, Jan 

Teo  en Tineke Feenstra 
Midstraat 102 —Joure —Tel. 24513 

TIE 

Vein  autorijden met onze rijopleiding 

AUTORIJSCHOOL VALKEMA 
VAMOR/MI 

SCHEEN 53 - JOURE - 05138-2964 

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

Bel vrijblijvend voor al uw informatie boven- 
staand telefoonnummer 

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

EN DOE HET-ZELVER 

REGTS 
MIDSTRAAT 151 • JOURE 

AMBACHTELIJKE  

SLAGERIJ JANSEN 
ROTSTERHAULE 
STREEK 125 
TELEFOON 1597 

UW DIEPVRIESVULLING ZOALS: 
ACHTERBOUT 
VOORVOET 
HALFVARKEN 
EN PAKKETTEN 

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

OOK VOOR HUISSLACHTING 

SPECIALITEIT IN EIGEN GEROOKTE DROGE WORST EN SPEK 

ORNELIS 
Midstraat 130- JOURE - Tel. 05138-2563 

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

DROGISTERIJ 

BABYZAAK 



D.W.P. 	Langweer 4-1— (7 december 1985) A—JUNIOREN 

We speelden een thuiswedstrijd en speelden aanvallend voetbal. 
We maakten in de 8e minuut al een doelpunt, het werd gemaakt uit 
een voorzet van JOHAN POEPJES door NICO HUPPES„ een mooi doelpunt. 
Het was rommelig voetbal, dan was Langweer weer in de aanval en dan 
D.W.P. weer. Toch was 	D.W.P. bijna een klasse beter. 
En in de 35e minuut schoot BERTUS VAN ZWOL vlak voor het doel langs. 
In de 43e minuut maakte NICO HUPPES weer een doelpunt 2-0. 
D.W.P. zocht de aanval steeds op, Langweer kreeg ook een Sans, maar 
WIEPIE VAN STRALEN was hen te vlug af. In de 8e minuut van de tweede 
helft had JOHAN POEPJES een voorzet van NICO HUPPES„ maar hij schoot 
de bal bij de keeper in de handen. Er werd af en toe veel te ruig ge—
voetbald. Na 15 minuten was het weer raakt  een goed doelpunt van MARTEN 
LIEUWES. Het laatste half uur kwam HANS DE VRIES erin voor JOHAN. 
HANS hadden we van de B junioren geleend. 
Ook HANNES DE VRIES kreeg een mooie kans, maar de bal ging jammergenoeg 
voorlangs. WIJNAND gaf een mooie bal door het centrum, maar NICO kon de 
bal niet aannemen want hij werd gevloerd. De vrije trap die hierna volgde 
ging net naast. 
De verdediging van Langweer kwam na dit moment weer meer onder druk te 
staan, Langweer kwam er nog wel uit maar dat draaide op niks uit. 
Soms deden we een goede counter nadat we een aanval van Langweer hadden 
afgeslagen, maar de voorzetten werden niet altijd evengoed opgevangen. 
In de laatste 10 minuten kreeg Langweer een zeer goede kans maar WIEPIE 
redde de bal uitstekend. Even later deed Langweer een uitval, dit keer 
maakte Langweer het goed af: 3-1. D.W.P. raakte een beetje versufd, waar—
door het bijna 3-2 werd. Langweer werd nu een stuk feller, echter na een 
paar minuten verzwakte de wedstrijd weer. 
Er werd ook nog gewisseld door D.W.P.„ MARCO VISSER ging eruit en GERRIT 
VAN HES kwam erin (B junioren). In de laatste minuten kregen we nog een 
mooie kans, maar die werd niet benut. Na tien tellen kwam de bal op—
nieuw in het strafschopgebied. Hierdoor ontstond er grote paniek, toen 
maakte Langweer een eigen doelpunt, 4-1. 
Dit was tevens de eindstand. We hebben met een andere verdediging 
gespeeld, omdat JAAP VAN HES, EGBERT VAN HES en JOLT JAGER niet mee 
konden doen. Het was soms niet zo'n mooie wedstrijd, maar we hhbben 
verdeind gewonnen. JOHAN en JAAP. 

Wedstrijdverslag Scharnegoutum 3 - D.W.P. 5 (23 november 1985) 
De eerste helft speelden wij slecht, Scharnegoutum speelde veel beter 
daardoor tikten ze ons zo weg, wat na 10 minuten spelen ook een 1-0 tot 
gevolg had. 
Na 25 minuten braken ze weer door een lekke achterhoede en kwamen ze op 
een 2-0 voorsprong. Daarna kwamen ze nog een paar keer terug maar door 
goed keeperswerk van PIETER BAKKER kwamen er toen geen goals, maar na 
+ 35 minuten spelen kwam er toch een 3-0 voorsprong voor Scharnegoutum 
gn dat bleef het ook tot de rust. 
De tweede helft werden wij beter, ARJEN VEUGER kreeg na 20 minuten 
spelen een mooie kans maar de bal ging net naast. Daarna kregen wij nog 
een paar kansen maar een doelpunt kwam er maar niet. Na 35 minuten spelen 
kwam er een mooie voorzet van rechts van ANNE VAN DER NAL, deze bal 
kwam mooi voor het doel, maar ik kon er net niet bij komen„ dus zodoende 
bleef het 3-0, wat tevens ook de eindstand was. 

JELLE DOUMA. 

Onderwijzer: 'Je dictee was zo slecht dat 
ik je had opgedragen het tien keer uit te 
schrijven. Je hebt het echter maar vijf 
keer gedaan. Wat heb je daarop te zeggen ?' 
Leerling: 'Dat ik in rekenen ook slecht 
ben, meester.' 
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trainings- 

naam 
geboortedatum 
adres 
woonplaats 
telefoon 
burgerlijke staat 
beroep 
opleiding 
trainersopleiding 
voetbal-loopbaan 

eerder trainer van 

rookt 
drinkt 
mooiste behaalde 
resultaat 
voorbereiding op 
training 
ideale trainings-
opbouw 

favoriete 
vorm 
beste elftal 
betaald voetbal 
beste speler 
beste keeper 
kampioen werd  
AJAX  terecht 

trainersidool 
hobby's 
favoriete muziek 
literatuur 
kranten/tijdschr. 
films 
gerecht 
radioprogramma's 
tv programma's 
voetbalkommen taren 
merk auto 
ideaal bij D.W.P. 

aanvang training  

: Joop Braber 
: 16 dec. 1956 te Rotterdam 
: Heechhout 7 
: Rottum 
: 05137-1107 
: gehuwd met Lenie, 1 zoon van 6 maanden 
: verzekerings adviseur (zelfstandig) 
: M.A.V.O. bezig met Ass.B 
: oefenmeester 3 
: 

: geen club (had geen interesse om het vak 
van trainer te beoefenen) 

: niet 
: soms 

: het behalen met S.C.Heerenveen van 2 nacompetitic 3 

: kleine warming-up (met de bal) 

: warming-up 
rek oefeningen 
bal oefeningen 
pases over de grond 
pases door de lucht 
conditie (specifiek met bal) 
afwerken op doel 
partij 

zoveel mogelijk trainen met de bal 

: geen  
: Sanches Torres (ex Twente) 
: Van Breukelen 

: moet wel ja zeggen, ze zijn immers toch al 
kampioen 

: Henk van Brussel 
: voetballen 
: James Last 
: konsalik werken 
: geen 
:  Since  Fiction/Bruce Lee 
: macaroni 
: Jan Rietman 
: sport, film 
: Mart Smeets 
: Mitsubitshi galant Wagon 
: alle junioren kampioen en dat voor Het eerste 

uit de A-Junioren 1 of 2 spelers doorstoten 
: kwartier voor de training 

8 jaar bij Excelsior, 1 jaar bij Feyenoord, 
3 jaar  Sparta,  8 jaar bij S.C. Heerenveen 

Een man gaat een restaurant binnen. 
'Een biefstuk graag,' zegt hij. 
'Met alle plezier, meneer.' 
'Nee, met patates frites alstublieft'. 

'Maar jongen, je moet onder het eten niet 
. lezen,' berispt een moeder haar zoontje. 

'Maar ik lees helemaal niet onder het eten' 
antwoordt het joch. 'Ik eet onder het lezen 

o 



D.W.P. 2 — Joure 2 0-0 (7 december 1985) 
D.W.P. 2 dit seizoen thuis nog ongeslagen zag de komende wedstrijd 
met spanning tegemoet. Immers in de  Jouster  Courant was wekelijks te 
lezen dat S.C. Joure 2 zijn tegenstanders volledig wegspeeld. 
De uitwedstrijd tegen Joure hadden wij wel met 1•••2 gewonnen, doch zij 
waren in deze wedstrijd wel veel sterker en balvaardiger dan ons geweest. 
Voor de wedstrijd werd ons dan ook door leider HERMAN DE HEIJ verteld 
dat we hun resoluut, maar met faire middelen, moesten aanpakken, Joure 
mocht geen kans krijgen om de bal rond te laten spelen. 
Er moest fanatiek en keihard gewerkt worden, uitgaande van tenminste 
een gelijk spel. 
Geladen tot onze tenen kwamen wij het veld op, zo fanatiek dat we elke 
grasspriet wel wilden opeten. De wedstrijd was nog geen 2 seconden oud, 
toen ROELOF ROFFEL zo fanatiek de bal probeerde te bemachtigen dat hij 
aanvoerder JOZEF VAN AALZUM onderuit liep. 
Ook het bezoekende Joure was, zoals na de wedstrijd werd gehoord, zeer 
angstig voor deze streekderby. 
Wat ook bleek uit de eerste speelhelft, hun acties kregen geen snelheid 
door het goed storende werk van de D.W.P.—spelers. 
Vooral DOUWE DIJKSTRA, terug van weggeweest na een slepende knieble—
ssure, bleef heer en meester in de lucht. 
Hierdoor ontlastte hij de achterhoede, eventuele kleine slippertjes 
werden door SJOUKE MULDER, FRANKE SLOOTHAAK en PIETER KLAAS DE JONG goed 
opgeldist. Na een halfuur spelen was het zelfs D.W.P. dat onder de 
stormende aanvalsdrift van S.C. Joure vandaan kwam en zelf ook aan aan—
vallen ging denken. Dit door enkele goede acties van WIENAND DIJK, ROELOF 
ROFFEL, ROEL VAARTJES en JOHANNES HOGENBERG. 
Dit leidde tot een paar kansen welke niet tot een doelpunt werden omgezet. 
LIEUWE SCHOTANUS kreeg voor de wedstrijd de opdracht om hun spelbepaler 
het leven zo zuur mogelijk te maken, wat hem knap lukte. 
Vermeldingswaardig is nog dat ROEL VAARTJES halverwege de eerste helft 
een boeking opliep wegens het (strutkelen) onderuit halen van de tegen—
stander. Zodoende gingen we de rust in met een 0-0 stand. 
In de rust werd JAN MULDER gewisseld door ANSKE DE JAGER, volgens Jan 
zelf ook een terechte wissel omdat hij niet echt in de wedstrijd zat 
door problemen met zijn nieuwe bril. ANSKE nam de plek van WIENAND over 
die zodoende zelf afzakte naar het middenveld. 
Joure kreeg meer greep op de wedstrijd en kreeg enkele kansjes die echter 
prima door sluitpost JAN KNIJPSTRA werden verwerkt. 
Een kwartier voor tijd werd een uitgebluste WIENAND DIJK, welke een 
knappe partij speelde, gewisseld door WILLEM VISSER. 
Naarmate de tijd vorderde kreeg Joure meer ruimte omdat D.W.P. conditio—
neel bijna stuk zat, echter uitgespeelde kansen kreeg het echter niet. 
Daarom was 0-0 de terechte eindstand, en waren wij dik tevreden giet dit 
gelijke spel. Valt nog te vermelden dat de scheidsrechter van deze middag 
een zeer prima partij floot, mede dankzij hem werd het voor het publiek 
een spannende wedstrijd. 
Ook grensrechter HILBERT DE HEIJ, willen wij op deze wijze bedanken 
voor het vlaggen, ook deze mensen zijn van veel betekenis voor een club. 
Tot ziens bij onze volgende thuiswedstrijden. 

JAN KNIJPSTRA 

D—PUPILLEN 
Wedstrijdverslag THOR—D.W.P. 3-1. 
In de eerste helft scoorde THOR 2 keer. Bij de rust was het dus 2-0. 
In de tweede helft scoorde THOR nog 3-0 en scoorde D.W.P. in de persoon 
van JAN DE VRIES tegen. Ook scoorde hij bijna voor de tweede keer, maar 
toen fluite de scheidsrechter net af. Dus verloren we met 3-1. 



INGEZONDEN 	INGEZONDEN 	" EEN ODE AAN HET BESTUUR " 

DWP hoopt en vecht ervoor om dit jaar te promoveren. Een dik feest 
wordt er dan door het bestuur aangeboden? 
Maar het is toch jammer dat dit bestuur enkele verzoeken in de wind 
slaat. Andere trainingsavonden b.v. NEE zegt het bestuur, daar zit 
teveel werk voor ons in. ( GELIJK HEBBEN ZE ) 
Een verzorger b.v. NEEHOOR, daar kunnen we niet aan beginnen 
( GELIJK HEBBEN ZE ), maar zaterdags de kantine kas spekken, JA 
DAT IS PRACHTIG. Wat krijgen de spelers terug. Een avondje zaalvoet- 
ballen in Lemmer, maar dan wel zelf organiseren EN BETALEN, want 
daar kunnen we niet aan beginnen. Het is toch wel mooi, dat het bestuur 
van DWP zo veel goede dingen met ons voor heeft. BESTUUR BEDANKT 

EEN ONTEVREDEN DWP' er, 

MULIT-a 1 	DWP 1 	2 - 1  

Omstreeks 13.15 reden wij met veel vertrouwen richting Witmarsum, waar 
wij moesten aantreden tegen PIM MULIER.De warming-up was prima maar dit 
kwam vooral door de op maat ingenaaide RABO BANK trainingsbroeken, want 
persoonlijk ben ik al menigmaal spontaan snoeterhard op mijn bek gevallen. 
Na de bekendmaking van de opstelling inclusief de benodigde instructies 
zouden wij zonder trainingsjacks het veld betreden. Dit werd ons echter 
belet door onze geblesseerde aanvoerder G. Dijkstra en leider J. ten Hoeve 
met de mededeling: " Sponsor hoog houden, dus trainingsjacks nog even aan. 
Dit was maar goed ook, want de scheidsrechter liet nog even op zich 
wachten.We openden niet bijster goed, want we lieten ons teveel afbluffen 
door de tegenstander. Na ca. 5 minuten kreeg ik al een boeking, wegens 
te hard inkomen. ONZIN. In de 13e minuut was het dan ook raak voor Muller. 
Een lullig goaltje, want de kans werd eerst afgeslagen, maar raakte daarna 
toevallig voor de voeten van een tegenstander die bij de rechterpaal stond 
en toen kon intrappen. JAMMER. Uiteraard moesten wij komen en wij kregen 
dan ook al snel enkele kansjes. B.v.  Ike  kreeg een pass van Peter en kwam 
daarmee oog in oog te staan met, de overigens uitstekende keeper van Nulier, 
maar  Ike  schoot helaas tegen hem aan. Jammer genoeg konden wij de kansjes 
in de eerste helft niet benutten en bleef het dus bij 1 - 0. 
De 2e helft was totaal anders. We hadden veel meer grip op de wedstrijd, 
zodat Nulier eigenlijk totaal niks meer had te vertellen. De kansjes in de 
le helft werden kansen in de 2e helft. Dit leidde in de 13e minuut tot 
een doelpunt van Jan Lubbers. Aan de linkerkant knalde Jan Dijkstra hard 
in op de keeper, waarna de bal omhoog schoot voor de goal en Jan kon toen 
inkoppen. 1 - 1. Vlak daarna scoorde Jan L., thans te J., bijna voor de 
2e keer maar de bal raakte heel lichtjes de paal aan de buitenkant. Ook 
Peter Renes kon op de keeper toelopen, na een pass van  Ike  maar ook hij 
schoot tegen de keeper. Zo bleef het nog tijden doorgaan maar helaas 
zonder resultaat. In de 80e minuut sloeg echter het noodlot toe, want 
vanaf 30 meter schoot ineens een speler van Mulier op ons goal. Dit had 
de beste jongen beter niet kunnen doen, want hij zeilde over  Durk  Jager heen 
en werd het dus 2 - 1. In de resterde 10 minuten hadden wij te weinig tijd 
om ons te herstellen en verloren wij deze belangrijke wedstrijd.Op de terug-
weg reden wij met Jan L. achter het stuur, treurig ( en benauwd, hè Henk ) 
naar de kantine van DWP om daar nog enige troost te vinden en om nog enige 
gele rakkers te nippen. 
RINTJE H. TE H. 

P.S. Mevrouw Haven, nog hartelijk bedankt voor het innaaien van onze 
broeken 

Moosje, acht jaar, steekt zijn vinger in de klas op en 
vraagt de juffrouw: 
'Kan een meisje van acht jaat ook zwanger worden?' 
De juffrouw zegt lachend tegen 'Moos dat dat niet kani  
Moosje gaat weer zitten en zegt opgelucht: 
'Gelukkig!'  

Brammetje, negentien jaar, werkt op kantoor. Op een 
morgen gaat hij naar zijn directeur en vraagt  horn  of hij 
de volgende week maandag 'vrij kan krijgen, want zijn 
grootvader van tachtig jaar gaat trouwen. 
De directeur kijkt verbaasd en vraagt: 
`Tachtig jaar en hij gaat trouwen? Kan  dui'  
'Kan dat?' zegt Bram verwonderd. 'Hij moet!' 



"....En dankzij dat 
veel te korte lontje, 

heb ik nu 
eindelijk 

een 
hondje' 

(=Thorda 

Vuurwerk. Hou 1 leuk. 

Jongens wees voorzichtig met 
vuurwerk zodat je in 1986 ook 

weer de nodige punten met je 

PLOEG kan pakken. 

D—PUPILLEN 
Read  Swart  — D.W.P. 
Deze keer was het goed raak!!!! 
Want we wonnen met 5-2, JAN DE VRIES onze topschorer schoorde er vier in. 
Read  Swart  maakte 3 doelpunten maar 44n schoorden ze in eigen doel dus 
die telde voor ons. 
Dit hebben we te danken aan onze trainer JOOP BRABER die ons goed traind. 
Dit was weer een stukje van de D—pupillen verslaggever. 

KLAAS—HENK BOSMA 

Klaas—Henk bedank voor dit prima verslagje. 
Van de E—pupillen ontvingen wij de afgelopen maanden nog niks, het hoeft 
niet beslist een verslag te wezen het mag echter ook een mooie tekening 
wezen. De tekening moet wel gemaakt zijn met een zwarte pen, dus jongens 
(en meisje) doe jullie best. 

Redaktie 

D—PUPILLEN 
De wedstrijd D.W.P. tegen F.F.S. 
Zaterdag 16 november voetbalden we tegen F.F.S. uit Vegelinsoord. 
De wedstrijd begon om 10 uur terwijl we half 10 aanwezig moesten zijn, 
om in te trappen. Dat moet anders kun je een blessure oplopen. 
In de eerste helft schoorde JAN DE VRIES, dus voor de rust was het 1-0. 
We begonnen opgewekt aan de tweede helft met deze voorsprong. Na de pauze 
werd F.F.S. sterker maar ik heb er een paar goede ballen uitgehouden. 
JAN DE VRIES schoorde nog een doelpunt en zo wonnen we met 2-0. 
Dit was een stukje van verslaggever van de D—pupillen. 

KLAAS—HENK BOSMA 

  

 

LEDENMUTATIES 
Bedankt als lid 

Nieuwe leden: 

Verhuisd 

In het vervolg zal ook de rubriek: 

LEDENMUTATIES een vaste rubriek worden 

in ons clubblad  "IT WIPE  PEALTSJE". 

Mutaties graag doorgeven aan  seer.  

RINKJE VISSER—DE VRIES en graag de 

redaktie van het clubblad, dit voor 

de verspreiding van het clubblad. 

LEIDERS indien een speler dit aan jullie 

doorgeeft willen jullie dit dan DIRECT 

doorgeven. In het verleden is het vaak 

genoeg gebeurd dat een speler zich bij 

de leider afmeldde als lid, terwijl de 
secretaresse van niks wist. 

Redaktie. 



• ANTWOORDEN -TEST UW KENNIS DER SPELEGELS- 

• 	
1. Indirekte vrije schop + waarschuwing 

2. Waarschuwingen geven aan de overtreders 

3. Direkte vrije schop + overtreder van het veld sturen 

4. Indirekte vrije schop wegens ongeoorloofd aanvallen van d 
doelverdediger 

5. Indirekte vrije schop + waarschuwen voor tijdrekken 

e 6. De doelman moet, totdat de bal is getrapt, zonder zijn voe 
te verplaatsen op zijn doellijn tussen de doelpalen staan. 

7. Begin schop, doelschop, hoek schop, inworp, vrije schop, 
strafschop en een scheidsrechterbal 

8. 5,50 bij 18,32 meter 

Kersttoenanal 
-zaalvoetbal 

JOURE - De Friese Voetbal Bond (FVB) 
organiseert in de Kerstvakantie zaalvoet-
baltoernooien voor A-, B- en C-junioren, 
D-pupillen, meisjes en meisjespupillen. 
In totaal 975 teams doen mee. De eind-
ronden worden begin februari 1986 ge-
speeld, De finale van de B-junioren spe-
len op 8 februari in de Doniahal te Sint 
Nieolaasga. 

Aan de wedstrijden doen diverse teams 
uit Skarsterlán mee, Vertegenwoordigd 
zijn de verenigingen  SC  Joure, pwP te 
Sint Johannesga, Langweer, Renado te 
Sint Nicolaasga, FFS te Vegelinsoord. 

De redaktieleden van uw clubblad  

"IT  WITE PEALTSJE" 

wensen u allen 

PRETTIGE KERSTDAGEN 

en een 

GOEDE JAARWISSELING 

Rintje Heeringa 
Jappie van Hes 

Jan Knijpstra 
Arjen Veenstra 

Johannes de Vries 

40,:t 

111~,  
WIP 

crellrie 

«./ 

_ • 

• 



handel in kemwtnaterialen 
keinststelkezijnen en 
11111VIMValde artikelen 

Scam- en  Aannemersbedrijf  

FA. IL  FABRIEK  
EN ZN.  

Streek 59 
St. Johannesga 
Tel. 05137-1207 

SUPPORTERSCLUR S.C. VIEMENVEEN 

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

• Of Bankrekeningnr. 3307.14.880 van de Rabobank. 

s c. HEERENVEEN OP WEG 	NAAR DE 

EREDI VISIE 

BOUVIERKENNEL 'HOGEDijle 
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paapz 	 gap 
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**************** STRIPOTHEEK RATAPLAN VIERHUIS HOLLAND VallTaltri== **4t.************* 
** 	 ** 
** 	 ** 
* * 	 ** 
* * 	Strips zijn tegenwoordig erg populair. Iedereen leest ze, overal. Hischien ** 
** ** 
** staan ze er niet bij stil, maar U leest toch ook altijd Fred Basset in de L.C.? ** 
*›,,c Haar niet iedereen KOOPT stripalbums en heeft een kast vol. Toch zijn er vrij ** 
** ** 
** veel mensen die ook genoeg stripalbums bezitten, in de kast of op zolder. Om  ale ** 
** ** 
** 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  Susie  en Wiske'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 worden 14 ** 
** dagen later weer opgehaald als de nieuwe albums weer worden bezorgd. Dit kost ** 
*),,‹ ** 
** U slechts F 0,25 per album! ( per 1-1-86 is dit F 0,30 per album). Als U een jaar ** 
** ** 
** voor wit betaalt krijot U neg extra korting en enkele albums elke week EXTRA, GRATIS! ** 
** De stripotheek heeft alle albums van Asterix,  Lucky Luke,  Roodbaard,  Blueberry, ** 
** ** 
** Buck  Danny, 70 Suske en Wiske's,Donald  Duck's  en veel voetbalstrips. ** 

- **  
** „ , ** 

Als U lid wilt worden, kunt U bellen met Lucas v.d.Holen, tel: 05137-1253  ** 
** -------- -- d ** 
* * 	 Schrijven mag ook, naar Vierhuisterweg 23, 8507  CG  ROHEL. ,-.7z,„„7---. ,s. <,;1 ** 
** 	 --_-.....-4, . - --- ** 
** ** 
;‹* ** 
** ***************** 
* *4i.* * 4t.  it.  * * 41.* * * 4t• * * STRIPOTHEEK RATAPLAN VIERHUIS HOLLAND ***************** 4}. 41. * * * 4t• * 4#.* * * * * * * 3#. 

Sc HEERENVEEN 

• fL1 nDuVa RLIDENDE  WINKEL  
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921D unelkprodue don 
doordowee Amu 
boodschoopen 

DAGELLYKS WERSE  groenten  MD fraflild 
Jolt° do Jong (--***-- Jan Slulvar 
Hogedijk ffff 	LysRv IVI.J.Ifogeboornstraat 15 
fol. 146v - 	toga 1070  



Is voetballen 
een knullensport? 

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

KOM VOETBALLEN! 
Ook meisjes vanaf 11 jaar 
zijn welkom bij 	 

V.v. KEMP. 

MIDSTRAAT 89 - JOURE 
Ingang ook aan de achterzijde met oarkeer-ruimte. 

Heeft u bouwplannen 
voor nieuw-

en verbouw 7 
Bespreek ze dan 

vrijblijvend met 

BOUWBEDRIJF AANN 
H. J. VISSER 

STREEK 133 

8463 NG ROTSTERHAULE 
teL 051371224 

, 

'Daaris 
de 

blaateiz- 
man 

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

DE MODE STEEDS EEN 

STEEKJE VOOR MET 

PHILDAR BREIGARENS 

OOK GOED IN: KLEINVAK 
ONDERGOED 
TEXTIEL 

MIdstreat 78 
Tel. 05138-2975  JOURE  

BRUINSMA TAPIJT 
MIDSTRAAT 87 

JOURE 
tel 05138.3794 

VAARTJES 
Renovatie.Voeg.Vlecht. 

en Tim merbedrij f 
BANDSLOOT 3 
BANTEGA 	tel 05145.229 

UW BAKKER 
AAN HUIS 

voor  eon  dagelijks 

vers produkt 

R. v.d. SCHAAF 
Streek 117 

8463 NE ROTSTERHAULE 
tel. 05137-1972 

ADMINISTRATIEKANTOOR EN 
BELASTINGADVIESBURO 

A. OORD 

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

PASTORIELAAN 7 NIEUWENORNE 
TEL, 05135-1674 

NIEUWEWEG SA KOUDUM 
TEL. 05142-2552 B.G,G, 1457 

KALSBEEK speelgoed 
MIDSTRAAT 68 JOURE tel.05138.3811 

bekend om ons ruim assortiment speelgoed. 

.poppen;dieren;spellen;puzzels;modelbouw. 

speciale afdeling voor modelauto.verzamelaar 
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