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Clubblad voetbalvereniging "DE WITE  PEAL"  
Rotsterhaule 

Opgericht 19 juni 1947 

BESTUUR: 

voorzitter 

secretaresse 

penningmeester 

leden 

consul  

clubgebouw  

- 0. Bijker 
Prinses Marijkeweg 1 Rotsterhaule 	tel. 1782 

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

- U. Gongrijp 
de Grie 33 Sintjohannesga 	tel. 1628  

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

- G. Sloothaak 
Kampweg 7 Rotsterhaule 	tel. 1286  

- J. Haven 
Molenstelle 11 Sintjohannesga 	tel. 1831  

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

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

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

- de Grie Sintjohannesga 	tel. 1788 

leden 

FEESTCOMMISSIE AKTIE '75: 

- Geert Dijkstra 
Jol 14 Joure 

- Minne Modderman 
Streek 54 Sintjohannesga 

- Harry Visser 
Geert Knolweg 73 Joure 

tel. 05138-4049 

tel. 1764 

tel. 05138-5090 

redaktie 
MEDEWERKERS CLUBBLAD: 

- Jappie van Hes 
Molenstelle 13 Sintjohannesga 

- Rintje Heeringa 
van Maasdijkstraat 61 Heerenveen 

- Jan Knijpstra 
M.J.Hogeboomstr 11 Sintjohannesga 
Arjen Veenstra 
Prinses Marijkeweg 3 Rotsterhaule 

- Johannes de Vries 
Prinses Marijkeweg 

- Jappie Berger 
Pealskar 9 Joure 

: - Lucas van der Molen 
Vierhuisterweg 23 Rohel 

BANKRELATIES: 

drukwerk 

typewerk 

tel. 1627 

05130-25412 

tel. 2007 

tel. 2087 

tel. 1951 

tel. 1253 

23 Sintjohannesga  

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

Vul zelf aan: Dit jaar beloof ik m'n mond dicht te houden tegen 
scheidsrechters, behalve als ze mij... 



   

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 

tel. 05130-20376 

tel. 1831 

tel. 1107 

tel. 1482 

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. 1953 

tel. 2024 

tel. 1501 

tel. 2078 

tel. 1933 

tel. 05138-5213 

tel. 1954 

tel. 1286 

tel. 1636 

tel. 1628 

tel. 1951 

tel. 2019 

0 



Elftal van de maand. 

D-Pupillen 
Foto staande van links naar rechts: 
boven:  GERM  SLOOTHAAK (leider), BERND JAN VAN DER BERG, HENK DE JONG, 

JOHAN BUIJKER„ HERMAN VAN ZWOL, SIEBOLT KRIKTE 9  HEINO HORNSTRA. 
WIEPIE KRIST (leider). 

onder: KLAAS JANSEN, TJALLING DE HEER, JOHAN KERKSTRA9  BERNO DE BOER, 
KLAAS HENK BOSMA, RICHARD OENEMA. 

ontbreken: TEAKE BRUINSMA  on  JAN DE VRIES. 
- • - .0 - 

Deze keer zijn de D-pupillen elftal van de maand, dus deze keer 
zullen de leiders WIEPIE KRIST  on GERM  SLOOTHAAK proberen iets over 

het elftal te vertellen. In totaal zijn er 13 Th-pupillen, 

Er zullen indien alle spelers aanwezig zijn 2 reseve moeten zijn. 
Meestal is er wel ggn afwezig zodat ook geen probleem is9  we proberen 
een ieder een gelijk aantal wedstrijden te laten spelen. 

In augustus en september hebben we enkele oefenwedstrijden gespeeld 

en alle verloren. Toen de competitie begon speelden we gelijk tegen 
THOR en kregen we wat meer vertrouwen in de ploeg. Gorredijk was 
duidelijk te sterk voor ons 9  2 punten pakten we van F.P.S. (dit was 
een ploeg van ons kaliber). Thuis verloren we met 0-4 van READ SWART, 

maar uit namen we revanche met een 5-2 overwinning. 

Toch hebben we nog een redelijk resultaat gehaald uit de eerste helft 

van de competitie. Gorredijk was duidelijk de sterkste, maar de overige 

'De spelers van pupillen 1 en 2 die zaterdag geen pasfoto aan hun 
leider geven, mogen volgende week niet voetballen.' 

-4- 



van van de voorzitter 

Beste lezers, 

Nu we alweer een maand gevorderd zijn in 
het nieuwe jaar, en iedereen zijn goede 
voornemens waarschijnlijk alweer vergeten 
is, is het weer tijd om een nieuw nummer 
uit te brengen van  "It  Wite Pealtsje". 
U hebt het voor u liggende nummer wat 
later ontvangen, dan gebruikelijk is, dit 
komt door de mindere activiteit op voet-
bal gebied binnen de vereniging zodat er 
natuurlijk ook meer tijd gaat zitten in het 

Van de 	 vinden van geschikte  copy.  
Desalniettemin hopen wij dat we er ook nu redaktle- 	 weer in geslaagd zijn een leuke, vrolijke 

tafel 	-,„,. 	 en informatief  bled  van de persen hebben 
laten rollen. 

Als volgende week de competitie weer begint, zou het wenselijk zijn dat 
een ieder, en vooral spelers uit de selektie teams, fit, maar bovenal 
met genoeg wedstrijdritme en een goede conditie aan de wedstrijden be-
gint. Kon daarom zoveel mogelijk te trainen, ook wanneer het veld niet 
in optimale staat is en ook wanneer het weer niet mee wil werken, je 
bent toch even bezig en bávendien versterkt het de band binnen de ploeg. 
Verder wil de redaktie alle teams veel succes wensen voor de komende 
competitiewedstrijden en hopen wij zo spoedig mogelijk de eerste kam-
pioen de mogen feliciteren. 

Sportvrienden, 

Al vele weken hebben we vanwege de weers-
omstandigheden niet kunnen voetballen. Ook kon 
er vaak niet worden getraind. We hopen toch dat 
de konditie als straks het weer omslaat zo-
danig is, dat er weer goed gespresteerd wordt. 
Graag zou ik vanaf deze plaats een opmerking 
willen maken over het gedrag van sommige mens-
en, in de kantine na de wedstrijden, Kritiek is 
uitstekend*  maar laat het wel opbouwend zijn, 
en niet zodanig dat er mensen beledigd worden. 
Na de wedstrijden behoord een kantine een bindende functie te hebben, 
waar iedereen zich thuisvoelt. 	Oene Biáker -.-.-.-.-0-0-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

Op 14 14 januari de eerste bestuursvergadering in het 
nieuwe jaar, veel nieuws valt er niet te melden, 
omdat de kompetitie nog niet draait. 
18 januari was de  ()Maine  aanvangsdatum, maar dit 
kon helaas niet doorgaan wegens de slechte toestand 
van de velden. 
De hoofdtrainer de heer B. de Vries gaat onze vere-
niging verlaten na het einde van dit seizoen. 
Wij wensen hem veel succes toe bij de nieuwe vereni-
ging Read  Swart  uit de  Knipe.  Na onze oproep in de 
krant voor een nieuwe trainer, zijn er al veel 
reacties binnen gekomen, zodat het straks weer een 
hele klus zal worden om de juiste persoon te kiezen. 

wij hopen de volgende maand meer nieuws. 
P.S. Iedere speler weet het toch al? 
D.W.P. is een club van veldvoetbal. 
Wil iemand dus iets anders organiseren 
dan kan hij dit zeker niet uit de (clubkas) teren.  

seer.  R. Visser-de Vries. 

J.v.H. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

Naar 

_3_ 



drie clubs waren gelijkwaardig, wat uit de standen ook wel bleek. 

De leiders WIEPIE KRIST 
en  

GERM  SLOOTHAAK. 

Test uw kennis der 
spelregels 

1. Is het een voorschrift dat er een reservebal aanwezig moet zijn? 

2. Wat moet de scheidsrechter beslissen, indien een speler nadat de 

scheidsrechter voor een overtreding heeft gefloten de bal uit 

ballorigheid wegtrapt? 
3. Indien een toeschouwer tracht de bal tegen te houden die beslist 

door het doelvlak zal gaan, doch hij raakt de bal net niet, wat 

moet de scheidsrechter beslissen? 

4. Een speler, die voor zijn tegenstander staat loopt achteruit en 

duwt daardoor een tegenstander uit balans, zodat deze de bal niet 

meer kan spelen. Wat beslist de scheidsrechter? 

5. Wat is het gewicht van een wedstrijdbal nr. 5? 
6. Wat moet de scheidsrechter beslissen indien een speler onbehoor—

lijk en beledigende taal gebruik tegen spelers, scheidsrechter of 
grensrechters? 

7. Kan uit de beginschop rechtstreeks worden gedoelpunt? 
8. Een doelverdediger duwt een tegenstander de bal in het gezicht. 

Wat beslist de scheidsrechter? 
9. Welke straf moet er volgen, indien een speler de bal voor een 

aanstormende tegenstander te hoog wegtrapt? 

10. Welke straf moet er volgen, indien een speler een tegenstander 

opzettelijk hindert, terwijl hijzelf de bal niet speelt? 

Antwoorden op deze vragen kunt u vinden op bladzijde: 16. 
....e"***""e"". —•."'0",""'•^1,'"'•""*"'s"'ijes, '",""*""ta'-'0°,"3 - 0e • 	r,* co r,'"'  

Telefonische uitvluchten om niet te hoeven trainen 
als het slecht weer is 

'Ik kom net tot de ontdekking dat ik een bruiloft heb.' 

'Ik heb buikloop.' 

'Ik heb migraine.' 

'M'n vrouw moet naar de bingo en ik moet op de kinderen 
passen.' 

'Ik heb twee lekke banden.' 

—5— 



"41 YN 	SUL VEREN RANE. 

 

Voetbal 4e klasse 

   

D.W.P. kampioen in afdeling A 
D.W.P. heeft aan het moeilijk vervicIten 2-2 gelijke spei egen net Staverne 

Q.V.C. zaterdag juist voldoende gehad orrilliet kampioenschap te :•:tinnen behalen. 
Een goede prestatie overigens van de marlen ult. Rotsterhaule, die wij met MI resul-
taat van harte geluk wensen. Onder aan deii•anglijst stijgt de spanning doordat Delf-
strahuizen gelijk speelde, waardoor het in puntental met Jistrum gelijk is gekomen.  

 

get  kampioenselftát van D, W.. Pr uit 
Rotsterhaule, dat deze competitie 'wel  
bonder  goed voor de dag is ,gekomen. 

Kampioensfoto van links naar rechts. 
boven: Piet van Dijk, IJpe Sloothaakp  Marten Akkermanp  Popke Nautap  

Sies Mulder. 
midden: IJnze Waterlanderp Jan de Groot,  Lute  Bron. 
onder: Henkie Visserp  Klaas de Hoop, Henkie Veenstra p  grensrechter 

Het jaar 1953 was een beetje gelijk aan 1986, toendertijd hoorde je 
ook kreten als; " D.W.P. terug naar de K.N.V.B.m. Dit lukte toen 
inderdaad„ men werd kampioen van de le klasse A F.V.B. tevens Alge—
meen Kampioen van Friesland. Na 1 jaar F.V.B. dus terug in de 4e klas. 
In dit nummer kunt u de eerste wedstnijdverslagen lezen van het seizoen 
1953 - 1954. PS. Bovenstaande foto behoord niet uit deze tijd, komt 
uit de Leeuwarder Courant van 24 maart 1956. 
D.W.P. I werd toen kampioen van de 4e klasse A K.N.V.B.9  een klein 
verslagje, van de laatste wedstrijdp  kunt u lezen aan het eind van 
deze rubriek. J.K. 

Okee mannen, we hebben nu acht wedstrijden gespeeld en nul 
punten. ik kijk het nog twee maandjes aan en dan zet ik het mes erin. 

Conversatie op het middenveld 	 Dus jullie zijn gewaarschuwd.' 
'Pak jij 8 en jij 6, dan pak ik die 10 wel. En als er dan nog eentje opkomt, 

pakken we die met z'n allen.' —6— 



Sc h ilders bed HI t 
ROTTUM  

Telefoon  0 5137 - 1526  

A 2000 

STREEK  116 

I
8464 NH ST.JOHANNESGA 

VOOR AL UW: 
VERGADERINGEN 
RECEPTIES 

<ckeoliwolielmit 

 
°k‘*:5.°4  

URANT.,.
s4/ 

 
UITVOERINGEN  ETC.  

41? 

UOOK: 

ci- 

BIJ ONS KUNT 
SLAATJES 
KROKETTEN 
FRIKANDELLEN 
KOMEN HALEN 

Gebruikte Meubels en Keukens. 

i.hurnitta 
Pollé 7 

Motitetharde 
Tel.: 05137 - 2002 

\ BROOD  KOEK BANKET 

uw warme bakker dichtbij 

met beaorgdienst aan  hula  

ook voor 
restaura tiewerkzaamboden 

naar 

wee eglendre 
IL a hen Imam 

8514 CA °MISTER 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 

IISE3 
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 	 

Uitsluitend 
niet kwaliteit 

Tel. 6660 

SIGARENNIAGAZItIN 

DE HEY 
DE MERK 3 JOURE 

TEL. 05138.3501 

(ook inieveradres 
voor toto  on  lotto) 

Henk Zoetendal Sport 
1Aldsliaal 55- Joure • let. 05138-3889  

UW ADRES VOOR ALLE 
SPORTBENODIGHEDEN 0 . A . 

VOETBAL—, ZAALSPORT—, LOOP— . 
EN TENNISSCHOENEN 

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

MU/SIEVE GESCIIEUEN POOR Eat PORTMiohieu 

KALSBEll 	MIDSTRAAT 1fYi 	JCCRE 

voor al uw voeg en 
restauratiewerkzaamheden naar 

voegbedrijf S. V.5. 
F. &W. SLOOTHAAK 
Scharsterbrug 05138.4872 
Heerenveen 	05130.88781 

HERMAN 
KLEINSMIT  

uw echte warme bakker 

In koopcentrum JOURE 

JUWELIERSBEDRIJF 

J.H. v.d. MEULEN 
Midstraat 121 

Tel. 2487 

voor  alto  
voorkomen do 
werkzaamheden 
Ie!.. 05138.6211 bgg 2284 

Scheen 51 
Joure 

tel. 05138-3355  

TALBOT - PEUGEOT-DEALER  

Voor: LUXE GESCHENKEN 
TUIN MEUBELEN 
HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN 

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

IBrilmonturen vanaf

Contactlenzen 

Con Contact lensvloelatof ten 

Foie.. en Filmartikelen 

Foto's In 2 dagen klaar 

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

IJEG2J,2 
MIDSTRAAT 143 TELEFOON 
8501  AK  JOURE 05138-5254 

MI r.k. kerk 



Jouster Courant 
9  okt.  1953 

D.W.P.—Q.V.C. 2-1.. 

De eerste thuiswedstrijd van D.W.P. op 
het verbeterde terrein heeft niet geheel aan 
de verwachtingen beantwoord. Als excuus 
daarvoor mag worden aangevoerd, dat het 
geëgaliseerde terrein .beslist nog niet ge-
schikt was om te worden bespeeld. Door 
nu reeds dit terrein in gebruik te nemen, 
loopt men bovendien het risico dat het de 
gehele winter sukkelen blijft; 
Maar zelfs wanneer men de slechte toe-
stand van het terrein in aanmerking neemt, 
moet toch worden vastgesteld dat het spel-
peil in deze wedstrijd eveneens beneden de 
verwachtingen bleef. En dat geldt dan wel 
in het bijzonder voor D.W.P.; op geen stuk-
ken na bereikte de ploeg de vorm van een 
week geleden, toen de Zwaluwen op vak-
kundige wijze werden bedwongen Over het 
algemeen bezondigden de D.W.fe'ers zich 
aan te individueel 13003  Was men dan door 
allerlei ingewikkeldè Itanipulaties tenslot-
te vastgelopen, clan bleek het uiteraard niet 
meer mogeiijk de bal zuiver te plaatsen. 
Bovendien be toonde de thuisclub-voorhoede 
zich deze middag niet bijzonder schotvaar-
dig. Zelfs een numeriek overwicht — Q.V.C.-
begon met 9 man — kon niet Worden uit-
gebuit. Nadat ook de gasten hun ploeg 
comoleet hadden, raakte het spel meer 
verdeeld. Na bijna twintig minuten spelen 
nam Q.V.C. de leiding en pas 'nadat diverse 
mooie kansen onbenut waren gelaten wist 
linkabuiten Bron met een hard schot via de 
onderkant van de lat de gelijkmaker te 
scoren. Kort Voor de rust doelpuptte 
nogmaals, maar deze treffer werd door. 
scheidsrechter Van Gorkum niet toegekend. • 
Gedurende de tweede helft was D.W.P..' 
steeds iets meer in de aanval, maar succes • 
bleef lang uit. Voor een deel was dat ook 
een gevolg van het uitstekende everdedigen 
van Q.V.C.; in dit opzicht  bionic  vooral de 
linksachter uit. Pas na een half uur kwam 
het D.W.P.-overwicht door een doelpunt 
van Van der Veen in de score tot uitdruk-
king (2-1) en daar de Q.V.C.-voorhoede 
weigerde enkele door snelle uitvallen ge- , 
schapen kansen te benutten, werd 2-1 ook 

de eindstand. .• • ' 

M.J.V 3 2 1 0 5 4— i 
O.N.S. 4 2 1 1 5 fl—? 
Blauw Wit G 2 0 . 1 4 12-4,  3 .- 
D.W.P. 	- a 2 0 . 1 4 7--r• 5 , 
Heeg 3 2 0 1 
Zwaluwen 4 2 0 2 - 4 10— 9 
Workum 4 2 0 2 4 10-41 
Delfstmh~ 4 - 	1 0 3 2. 4-10.. • 

3-111  Q.V.C. 4 0 0 4 . 0 

Programme  voor a.s. Zaterdag: 
Workum: Workum—M.T.V. 
Leeuwarden: Blauw Wit—O.N.S. 
Delfstrah.: Delfstrah~.W.P. 
Staveren: 

De wedstrijd in Workum la van  yea  be-
tekenis voor het verdere verloop van de 
competitie. Weten de Meppelers ook deze ' 
wedstrijd in een overwinning om te zetten,. 

.dan zal het moeilijk worden hen direct van 
de bovenste  pleats  te verdringen. Voor 
Workum zou een nederlaag echter  metals'  
een vrij hopelcee achterstand betekenen en' 
daarom zal het  dear  aan de kust nog wel 
even spannen. Ook tussen Blauw Wit en 
0.N.S staat zo het één en  ender  op het 
speL be winnaar kán, bij eventueel verlieg. 
vfn 	zelfs de leiding overnemen: 	„ 
bilangstelling wachten we ook het rei9de;.  
teat van het treffen in DelfatridmizeueL.; 

heeft het tot nu toe stellig lets 
beter gedaan, maar dat is zeker nog 
garantie voor een overwinning in Delfstra-• 
huizen. Q.V.C. tenslotte zal ook van .bol 
bezoek van Heeg wel niets nveehenden•,:j.-,, 

9),.W.2. • wan. af  het nippetife 
46 klasse liatenlagm144ageeMPetitlik' 
Hier had M.J.V. een bijzOnder  good,  dag, . 
Zelf spelen de Meppelera weliswaar niet; 
maar ze zullen toch wel met .enig gezio•gfal 
kennis genomen hebben van 'de nederlagesi 
van de Zwaluwen en Wor9nim. De „Zwaitiit-
wen kwamen in Heeg niet  voider  den.  ee4c. 
4-3 nederlaag en  Working  went in.i3nee/ 
met 5-3 door Oranje Nassau teruggewe-zen. D.W.P. wes minder goed 'op  died!  Osspf.i  
een week geleden tegen de Zwaluwen,  mew:  
toch nog net goed genoeg om Q.V.C. met' 
een 2-1 nederlaag  near  Staveren terug te: 
zenden. Blauw Wit bleef met ben 3-0 oV95!_l  
twinning  op Delfstrahnizeu  opt!!  goeti 

De stand 4s.  fun  

• Leeuw. Zwaluweik—D.W.P. 1-4. 
In een snelle en uiterst sportieve wedstrijd 
hebben de Zwaluwen In D.W.P. hun meer-
dere moeten erkennen zodat de eerste punt-
jes in de K.N.V.B. binnen zijn. 
Na de aftrap probeerde Zwaluwen direct 
door te drukken doch de achterhoede van 
D.W.P. wist deze aanvallen goed te weer-
staan. Het verre opdringen van de Zwalu-
wen werd binnen vijf minuten afgestraft 
door middenvoor Akkerman, die stopper-
spil de Vries in de sprint sloeg en op be-
heerste wijze de bal in de linkerhoek schoot. 
Tegen zijn strakke en harde schot was 
keeper Kooistra niet opgewassen (0-1). 
Zwaluwen werd volkomen teruggedrongen 
en na een kwartier spelen was het weer 
Akkerman die op een prachtige pass van 
rechtsbuiten v. d. Veen doorliep en zijn 
tweede treffer liet noteren (0-2). 
De aanvallen van D.W.P. werden  thaw  
goed via de vleugels opgebouwd, zodat in 
dat opzicht de teleurstellende wedstrijd in 
Heeg een les schijnt te zijn geweest. 
Een misverstand in de Zwaluwen-achter-
hoede even voor de rust was oorzaak dat 
Akkerman voor de derde keer Koolstra 
passeerde (0--3), Met deze stand kwam 
ook de rust. 
Direct na de hervatting probeerde Zwalu-
wen de achterstand in te lopen en er werd 
een hevig offensief ontketend. Doelman de 
Grave keerde op sublieme wijze enige 
uiterst moeilijke schoten, maar moest vijf 
minuten na de hervatting capituleren voor 
een schot van linksbirmen Dijkstra (1-3). 
Direct hierna stond de paal een tweede goal 
van  Zwaluwen in de weg, toen een harde 
kogel van  Weyer,  buiten bereik van doel-
man de Grave, via de paal het veld weer 
insprong. 
De weggewerkte bal kwam via linkshalf 
Feenstra en rechtsbinnen Visser terecht bij 
rechtsbuiten v. d. Veen, die door een haag 
van spelers inschoot. Dit doelpunt werd te-
recht door scheidsrechter van Gorkurn af-
gekeurd wegens buitenspel. 
Het was evenwel uitstel van executie, want 
direct hierna omspeelde middenvoor Ak-
kerman de gehele Zwahiwen-achterhoede 
en scoorde zijn vierde doelpunt (1-4). 
Het laatste gedeelte van de wedstrijd ver-
dedigde D.W.P. de verkregen voorsprong 
onder aanvoering van spil Siakaya op des-
kundige wijze, terwijl niet werd vergeten 
de eigen aanval in liet geweer te brengen. 
Met D.W.P. in de aanval kwam het einde 
van deze fraaie wedstrijd. Scheidsrechter 
K. van Gorkum leidde weer onopvallend, 
doch prima. 

Overzicht vierde Masse A,  Zinc.  
De 	grootste verrassing bij de Zat er- 
dagmiddagvoetballers kwam uit • Leeu-
warden, waar de leidende Zwaluwen 
met niet minder dan 4-1 moesten bukken 
voor D.W.P. Kranig werk van de D.W.P.-
'ers na de teleurstellende nederlaag in 
Heeg! M.J.V. kwam in  Sneak  tegen' Oranje 
Nassau niet verder dan een 1-1 gelijk 
spel, maar dank zij de nederlaag van de 
Zwaluwen kwamen de Meppelers toch op 
de eerste  pleats,  Ook Workum klom om-
hoog, dank zij een 4-1 overwinning op 
Delfstrahuizen, Blauw Wit tenslotte her-
stelde zich en won in Staveren met niet. 
minder dan 8-1 van Q.V.C. De stand werd 
hierdoor: 

M.J.V. 3 2 1 0 5 4-1 
Zwaluwen 3 2 0 1 4 ' 7-5 
Workum 3 2 0 1 4 7-6 
O.N.S. 3 1 1 1 3 6-4 
Blauw Wit 9 1 0 1 2 9-3 
Heeg 2 1 0 1 2 3-2 
D.W.P. 2 1 0 1 2 5-4 

4-7 Delfstrahuizen 3 1 0 2 2 
Q.V.C. 3 0 0 3 0 2-15 

A.s. Zaterdag worden gespeeld: 

Sneek: O.N.S.—Workum 
Leeuwarden: Blauw Wit—D'huizen 
St Johannesga: 
Heeg: Heeg—Zwaluwen 

M.J.V. heeft een vrije dag en dus wordt 
het jonge leiderschap van de Meppelers 
meteen al weer bedreigd. Overigens krijgen 
de beide zwaarste belagers het niet zo ge-
makkelijk en wellicht zullen zowel Wor-
kum als de Zwaluwen met een gelijk spel 
al meer dan tevreden zijn. Blauw Wit kan 
door een zege op Delfstrahuizen op het 
rechte spoor blijven en ook voor D.W.P. 
zitten in de thuiswedstrijd tegen Q.V.C. 
gunstige perspectieven.  Mites  men niet te-
veel bouwt op de resultaten van j.l. Zater- 

dag! Iedere wedstrijd bergt weer nieuwe 
moeilijkheden in zich en één daarvan is 
dat de D.W.P.'ers hun tegenstanders gaan 
onderschatten. Gebeurt dat niet, dan kan 
de eerste wedstrijd op het verbeterde ter-
rein een volledig succes worden.  

Jouster Courant 
2  okt.  1953 

a 



De stand is nu: - 
Blauw Wit 	LI 3 0 1. 6 20— 3 
M.J.V. . 4. 2 2 0 5 5-2 
D.W.P. 	4 3 0 1. 6 10-6 
Heeg 	4 .5 0 1 6 10-6 
Workum 	5 2., , :1 2 5 11-12 
O.N.S. 	3 2 1 2 5., 11-15 
Zwaluwen 	4 2 G 2 4 10— 9 
Delfstrahuizen 5 • 1  0 4.  2 5-13 
Q.V.C. 	5 0 0 5 <0 12-19 

Voor a.s. Zaterdag is tact vo;.gende pro-
gramma ingelast: 

• Leeuwarden: Blauw WIt—M.J.V, 
Workum: Workunl--D.W-P• 

• Leek: O.N.S.—Heeg 
Staveren: Q.V.C.—Zwaluwen 

Een uiterst belangwekkend programma 
dus. Vooral de ontmoeting tussen Blauw 
Wit en M.J.V. 43 van grote betekenis. 
De winnaar — als die er komt — 
heeft een beste dag. Vooral omdat D.W.P.-
en Heeg beide een moeilijke uitwed-
strijd tegemoet  gawk  Zowel voor D.W.P. 
als Heeg lijkt puntenverlies Waarschijnlijk. 
Overigens zijn hier, met vier ploegen op 
gelijke hoogte aan de leiding, natuurlijk 
tal van mogelijkheden.-Het meest aanne-
melijke is echter naar onze camaak dat 
Blauw Wit Zaterdagavond alléén de leiding 
zal hebben veroverd. Q.V.C. krijgt een klein 
kansje om de hatelijke nul weg te werken. 

Leeuwarder Courant 
24 maart 1956 

D.W.P.—Q.V.C. 2-2 
De strijd in Rotsterhaule was meer spi-

nend dan fraái, want bij beide ploegen ble-
ken. de zenuiven,een grsIte, rol• te spelen. te. teams wareh volkomen te-gen -elkaar opge-
wassen, zodat de strijd :vrijwel gelijk Op 
ging, waarbij beide doelen afwisselend in 
gevaar kwamen. De thuisclub boekte Iet 
eerst succes, toen linksbinnen Mulder niet 
een fraai schot de Q.V.C. doelman voor de 
eerste maal passeerde. 

Maar de gasten gaven zich niet gew6.n-
nen, en brachten de D.W.P. verdediging 
dermate in het nauw dat Q.V.C. niet alleen 
tot de gelijkmaker kwam, maar zelfs 'de 
leiding wist te veroveren, 1-2. Dat werd 
de thuisclub kennelijk . toch te bar, want 
met nog slechts enkele minuten te spelen 
was het midvoor Sloóthaak die voor D.W.P. 
de verdiende gelijkmaker scoorde. Het 
kampioenschap was daarmee een feit. 

Dit verslagje tegen Q.V.C. behoord bij de 
kampioensfotop  DoW.P. I werd in 1956 kampioen 
van de 4e klasse A K.N.V.B. 
Voor promotie naar de 3e klas werd er toen een 
zeer interessante onderlinge competitie gespeeld 
tegen Oranje Nassau (Groningen) en Drenthinat  
maar hierover later meer. 

75:0 

Delfstrahnizen—D.W.P. 1-3. 
De derby tussen Delfstrahuizen en D.W.P. 
eindigde in een kostbare overwinning voor 
D.W.P. 
Bij de aanvang van de wedstrijd zal echter 
de meest verstokte aanhanger van D.W.P. 
niet hebben gedacht dat er een overwin-
ning zou worden behaald, want D.W.P. 
moest het veld in met /0 spelers, aange-
zien spil Siahaya en linksbinnen Nauta, 
welke vervangen werd door De Jong, af-
wezig waren, en de elftal-commissie blijk- 
baar verzuimd had meerdere reserves voor 
deze belangrijke wedstrijd aan te schrijven. 
Delfstrahuizen nam van de aftrap het spel 
In handen en wilde meteen een beslissing 
forceren, doch de resoluut ingrijpende backs 
van D.W.P. met in laatste instantie doel-
man De Grave, wisten steeds weer tijdig 
In te grijpen en het gevaar te keren. 
Na een langdurig Delfstrahuizen overwicht 
kwam de D.W.P. voorhoede enige malen 
met vlotte combinaties in de buurt van het 
heiligdom van doelman Poepjes, doch deze 
gaf enige keurige staaltjes doelverdedigen 
te zien en plukte keer op keer de bal uit 
de lucht alvorens middenvoor Akkerman, 
die meerdere malen een familie-duel met 
linksback Smit moest uitvechten, gevaar-, 
lijk kon worden. 
Even voor de rust kwam Vermaning de 
D.W.P.-ploeg completeren, zodat de getal- 
sterkte der spelers weer eerlijk verdeeld 
was. 
In deze periode kreeg Delfstrahuizen' een 
strafschop toegewezen van scheidsrechter 
van Gorkum, wegens een poging tot na-
trappen door doelman de Grave. Spil Mul-
der schoot echter te zacht, zodat de Grave 
vallende de bal kon stoppen. Ruststand 
0-0. 
Na de hervatting had D.W.P. Bron op de 
spilplaats en Vermaning linksbuiten, het-
geen een grote verbetering was. Door de 
opname van Visser in de voorhoede, voor 
rust spil, kwam er veel meer vaart in de 
aanval en reeds direct werd dit Delfstrahui- 
zen noodlottig. Een dieptepass bracht Ak- 
kerman alleen voor de snel uitlopende doel-
man Poepjes en zijn schot verdween in de 
linkerbenedenhoek. 
Delfstrahuizen kwam verwoed terug en 
binnen vijf minuten slaagde linksbuiten 
Slump er in om de gelijkmaker in het net 
te deponeren door uit een wirwar van spe-
lers ineens in te schieten waarbij doelman 
De Grave te laat reageerde om nog enig 

•succes te hebben. 1-1. 

J.C. 17 okt. 1953 

Het spel golfde enige tijd heen en weer 
zonder dat er gevaar voor beide doelen 
ontstond. In deze periode speelde D.W.P. 
teveel over de rechtervleugel. Delfstra-
huizen verwaarloosde, de dekking van 
de linkervleugel van D.W.P. volkomen en 
dit had zeker moeten worden uitgebuit. 
Een kwartier voor tijd passeerde Akker-. 

„man weer op handige wijze enige spelers 
van Delfstrahuizen, doch de weg naar het 
doel werd hem afgesneden.  Vane  de doel-
lijn zond hij een voorzet In, welke door 
doelman Poepjes vallende bij de  peal  werd 
gestopt. De bal gleed onder zijn borst van-
daan en de toesnellende linksbuiten Ver-• 
maning werkte de bal in het net. 1-2. 
Jammer voor deze uitstekende en sportieve 
doelman. Voor D.W.P. echter een stimulans 
om nogmaals een stevig slotoffensief In 
te zetten. 
Vijf minuten voor het einde kwam Delfstra-
huizen onder de druk vandaan en werd 
D.W.P. teruggedrongen. Er .werden enige 
wijzigingen hij Delfstrahuizen aangebracht 
en juist dit werd hen noodlottig.' 
Door het verre opdringen werd de bal weer 
in de- vrije ruimte gespeeld en konden de 
toeschouwers weer genieten van een felle 
sprint tussen Akkerman. en doelman Poep--1 
jes. Akkerman won en schoot van buiten 
het strafschopgebied nummer drie in de 
touwen Er ontstond hierna nog een ge-
vaarlijke situatie .i.voor het D.W.P.-doel, 
doch rechtsback de •Groot wist op kundige 
wijze verder onheil te voorkomen. Met Delf-
strahuizen in de aanval floot de goed lei-
dende scheidsrechter van Gorkum het einde 
vat: deze zeer sportief gespeelde wedstrijd. 
Overzlcht vierde Masse A,  Zinc..  
Het belangrijkste feit was hier dat Blauw 
Wit de leiding van M.J.V. overnam. Zelf 
wonnen de Leeuwarders met de sprekende 
cijfers 8-0 van het toch niet zo zwakke 
Oranje Nassau, maar bovendien kwam 
M.J.V. in Workum niet verder dan een 1-1 
gelijk spel. Op zichzelf geen onverdienste-
lijke prestatie, maar toch niet yoidoende 
om de kop te houden. Het doelsaldo van 
Blauw Wit is n.l. aanmerkelijk beter. In-
middels kwamen *D.W.P. en Heeg op het-
zelfde puntentotaal als Blauw Wit en 

Heeg bereikte dat resultaat door 
middel van een 3-1 zege op Q.1/i.e. in 
Staveren en D.W.P. kwam zover do* met 
dezelfde cijfers in Delfstrahuizen te win- -
nen. Spanning te over Os. Althans aan der 
kop; onderaan de lijst .Is de situatie veel 
duidelijker. Daar gaat het uitsluitend tus-
sen Q.V.C. en Delfstrahulsen, met de 
kwaadste kans • veor • de . jongens uit  Stu-
veren. 



1 Welke Engelse club werd het seizoen 
84/85 kampioen van Engeland? 

2 Welke clubs promoveerden vorig jaar 
naar de ere- divisie? 

A Liverpool 
B Manchester United 
C Everton 
D Tottenham hotspur 

A Fc VVV, Graafschap, Volendam 
B 	Herac les,  NEC,  Fc VVV 
C Heerenveen, Cambuur, Vitesse 
D Den Haag, Helmond Sport, DS'79 

2 Welke speler werd het seizoen 84/85 
internationaal topscorer? 

Wie won vorig jaar de UEFA CUP ? 

A Ian Rush 
B Marco van  Basten  
C Erwin vanden Bergh 
D Gomgz 

A Juventus 
B Bayern MUnchen 
C Real Madrid 
D Everton 

.2 Noem de 3 landen die straks naar 
de WK eindronde gaan? 

6, Tijdens welke interland debuteerde 
Ajaxied  Sonny  Silooy? 

Welke speler scoorde op 30 juni 1974 
Namens Oranje het 2e doelpunt tijdens 
het duel Nederland - DDR ? 

8 Welke trainers zijn alle drie bij  
Ajax  werkzaam geweest? 

2 Bij welke club speelt Ruurd Krol? 

A Spanje, Tsechoslowakije, Zweden 
B Portugal, Bulgarije, Hongarije 
C Frankrijk, Schotland, Zwitserland 
D Belgig, Argentinië, Oostenrijk 

A Nederland - Denemarken 
B Nederland - Zweden 
C Belgig - Nederland 
D Ierland - Nederland 

A Johan Neeskens 
B Rob: Rensenbrink 
C Theo de Jong 
D Johan Cruiff 

A Stefan  Kovacs,  Hans Kraay, Knobel 
B Aad de Mos, Ernst Happel, F. de Haan 
C Kurt  Linder,  Beenhakker, F. Krver 
D Ivic, Smiric, Kowalik 

A Fc Napoli 
B Olympic Marseille 
C Betis Sevilla 
D Cannes  

KOOP 
BIJ ONZE 

ADVERTEERDERS! 



VERVOLG VAN DE VOETBALKWIS  

A West Bromwich Albion, NEC, NAC 
B Ajax, Pc Utrecht, Pc K6ln 
C Coventry City, Pc  Twente,  Bayer  München  
D Den Haag, Ipswich Town, Groningen 

A 47 keer 
B 67 keer 
C 27 keer 
D 37 keer 

A Frank Brugel 
B Jos Smits 
C Wilfried Brookhuis 
D Hans van Breukelen 

A Lazio Roma 
B Athletic de Bilbao 
C Panathinaikos 
D Inter Milaaa 

A 12 - 1 
B 12 - 2 
C 13 - 1 
D 13 - 2 

A Barcelona 
B Real Sociedad 
C Athletic de Bilbao 
D Real Madrid 

A Peter van Velzen 
B Johan Lammers 
C Remco Boere 
D Huub Smeets 

10 Bij welke clubs heeft Martin Jol 
o.a. gespeeld? 

11 Hoeveel interlands speelde de 
trainer van Den Bosch, R. Israel? 

12 Hoe heet de keeper van Nec? 

13 Bij welke club speelt de Ier  
Liam Brady?  

Met welke cijfers versloeg Spanje 
Malta op 21 dec. 1 983 ? 

1,2 Welke club werd in 81 en 82 
kampioen van Spanje ? 

16 Hoe heet de speler die vorig 
jaar topscoorder van de le 
divisie werd ? 

17 In welk jaar veroverde Feyenoord 
de wereldbeker voor clubteams ? 

L8 tioe heet de trainer die volgend 
jaar trainer zal zijn bij v.v. 
READ SWART ? 

A 1970 

B 1969 

C 1968 

D 1971 

A Slobodan Smiric 
B Foppe de Haan 
C Atte  Bouma  
D Bonne de Vries 

DE OPLOSSINGEN VAN DEZE VO2TBALKWIS STAAN GENOTEERD OF PAGINA 16. 
'Waarom  Sparta-spelers zo'n imposante indruk maken? Omdat ze door 

die geringde kousen zo breed lijken.' 

Als je zo die laatste LP van  Rod  Stewart hoort, vraag je je af of hij toch 
niet beter profvoetballer had kunnen blijven. 
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• Tevens bègeleiding van het eerste elftal 
op de zaterdag. 

Sollicitaties voor 7 februari a.s. aan het secretariaat, 
p.a. mevr. R. Visser-de Vries, Prinses Mar ijkoweg 
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In een gesprek vorige week, met onze trainer  BONNE  DE VRIES, hoorden 
we dat hij het komende seizoen D.W.P. gaat verlaten en dienst gaat doen 
bij Read  Swart  uit de  Knipe.  
Be reacties van vele selektie-spelers  wasp  dat ze dit erg jammer vonden. 
Er wordt met veel plezier en inzet getraind, velen hadden gehoopt en 
verwacht dat  Bonne  er nog wel een jaartje aan vast zou knopen. 
Vandaar dat door ons bestuur bovengenoemde advertentie werd geplaatst. 
De resterende wedstrijden hopen we nog vele punten te behalen om hem 
een waardig afscheid te bezorgen. 
In ons laatste clubblad van dit seizoen komen we nog terug op deze 
zaak d.m.v0 een klein intervieuw met  Bonne  de Vries. 

o 
 

Kwestie van afspreken: De beide trainers en keepers van de 
eredivisiewedstrijd waar niet veel toeschouwers op afkomen, moeten 

zorgen dat het na een halfuurtje 4-4 staat en dat deze tussenstand 
onmiddellijk wordt bekendgemaakt in Langs de Lijn, zodat het stadion 
de tweede helft bomvol stroomt en beide ploegen pas dan werkelijk om 

de zege gaan strijden. 

-11- 
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Als de wisselspeler zich heeft warmgelopen en het spel dood is, is er 
niemand die naar de trainer durft te kijken uit angst te worden 

gewisseld. 

'Hoe lang nog, scheids? 
'Mondje dicht, jongen, anders krijg je een waarschuwing.' 
'Maar scheids, ik ben aanvoerder...' 
'Okee vriend, je hebt er zelf om gevraagd. Hoe is je naam?' 



PROGRAMMA D.W.P. 2 
1 februari Q.V.O. 2 - D.W.P. 	2 aanvang 2.30 uur 
8 februari O.V.V.O. 2 - D.W.P. 2 aanvang 2.30 uur 
15 februari D.W.P. 	Drachtster Boys aanvang 2.30 uur 
22 februari D.W.P. 2- Makkum 2 aanvang 2.30 uur 

Geef ons de nodige steun in de K.N.V.B. en bezoek allen 
onze thuiswedstrijden, 

Spelers D.W.P. 2 

INGEZONDEN 
Wij werken via Stichting  Uric  al enkele jaren voor Etheopië o.a. 
het maken van baby-pakketten. Daarvoor kunnen wij gebruiken: 
lappen oude lakens, speelgoed, spelden, zeep, baddoeken, naaigaren, 
ook zijn kleren en oude panties van harte welkom. En misschien dat 
u ook enige tijd over heeft voor het in elkaar naaien van diverse 
lappen stof. 
Al deze spuillen kunt u kwijt bij: U. DE JAGER 

Prinses Marijkeweg 13 
Rotsterhaule 

Voor inlichtingen kunt u bellen: 05137-1963 

OVERZICHT LOTING LOTING BEKERKOMPETITIE 
(PREONSKIPSBEKER) 

Dit betreft de 3e ronde, een nadere speeldatum is nog niet bekend. 
Gorredijk zin- winn. Tijnje zm/SC Terschelling 
winn. de Griffioen/Foarat N.O.K. 
D.W.P. 	A.V.C. 
Haulerwijkse Boys - 1-leeg 
Trynwaldster Boys - C.V.O. 	110 415 
winn. E.B.C./Wardy Sleat ;ireP  
SC  Berlikum -  SC  Leeuwarden 
H.J.S.C. 	Oldeboorn 

PROGRAMMA 1 FEBRUARI 1986 
D.W.P. I - Hielpen I 	14.30 uur 
Q.V.00 2 - D.W.P. 2 	14.30 uur 
D.W.P. 3 — Heerenv Boys 	12.30 uur 

Joure 5 — D.W.P. 4 	13.15 uur 
D.W.P. 5 — Stormvogels '64 3 12.45 uur 
dames D.W.P. I - Heerenv Boys 14.30 uur 
Delfstrah. - dames D.W.P. 2 	12.30 uur 

Eigen schuld schuld 
'Ik zeg het je nog van tevoren: Geef je kettinkje af aan de leider. Kan het 

hele elftal weer terug het veld op om te gaan zoeken.' 

-12- 



Rabobank 

LEMSTRA 

Oudehaske 

welkom bij 	 

voetbal de , 
vereniging WI t 

KOM VOETBALLEN! 

AANMELDEN BIJ R.VISSER-DE VRIES 05137-1739 penh 
0,zSIE 

0.1?` 
Badpaviljoen .(f.„ tij‘-')  

CC 	OUDE HASKE 
eig.J.Onstwedder 

-7k 

1// 	
Tel. nrt,C0 

/ 030'11  fr re% 

IA/NE*1\3  

' • - 

voor geld 
en 

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

TECHNISCH BEDRIJF 

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

MUNNIKEBUREN-SCHERPENZEEL GRINDWEG 168 

TEL. 05818-230 

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

- ERKEND INSTALLATEUR 

Tweewielerbedrijf 

Tel. 05130-77212  
Tevens benzinestation en autoservice 

kies voor uw snacks 
het juisto adres  

loaf  ze kg de 
FRITES EXPRES! 

In het zomerseizoen 
kunt u  ono  dagelijks 
vinden kg hot Nannewljd 

DE WITH& SPIJKSTR A 
oudehaske 

Café-Restaurant - Zaalaccommodatie 

„IIET ANKER" le Scharsterbrug 
Hollandiastraat 50 

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

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

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

A ZEILBOTEN 
ROEIBOTEN 
TRAILERS 
KANO'S 
SURFPLANKEN 

24°.  

REPARATIE 

MABO- 
Bootservice 

Haskerdtgongen 3, 
OUDEHASKE 
Tel. 05130.77301 



ORNELIS 
Midstraat 130- JOURE - Tel. 05138-2563 

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

DROGISTERIJ 

BA BYZA A K 

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

EN DOE-HET-ZELVER  

it  
MIDSTRAAT 151 • JOURE 

REGTS 

Us lepenIngetildon blnitoi 
wounadels Ian 9.00 onnil 18.00 

owe 

( 

	

	
freed, fan 9.00 oant 21.00 ooro 

anemia fan 13.00 ()ant 17.00 oere 

ilip
EK  FOAR WENNINGYNRJOCHTINO 

EKOER 
DE JOUWER 

HIN NEI DE HAL SPORTKLEDING 

Midstraat 39 
Tel. 2647 

SPORTSHIRTS Ga eens een praatje maken KOUSEN 
BROEKJES 	met UN/ sportspecialist 
ROKJES  
Adidas-, Puma-  en  Quick  
SPORTSCHOENEN 

5") C 1,9vgl° e' 
CakS  

Ook het speciale adres voor 
HENGELSPORTARTIKELEN  

"discount  
FOTO • VIDEO • LECTUUR • BOEKEN 

Midstraat 153- 8501  AK  Joure — Tel. 6460 

'discount  

Snel, voordelig 
en goed. 

Stomerij ouderwets 
goed en niet duur. 

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

AMBACHTELIJKE 

SLAGERIJ JANSEN 
ROTSTERHAULE 
STREEK 125 
TELEFOON 1597 

UW DIEPVRIESVULLING ZOALS: 
ACHTERBOUT 
VOORVOET 
HALFVARKEN 
EN PAKKETTEN 

UIT EIGEN KEUKEN: 
WORST 
LEVERWORST 
KOOKWORST 

WIJ SLACHTEN ZELF HAM ENZ, 
OOK VOOR HUISSLACHT1NG 

SPECIALITEIT IN EIGEN GEROOKTE DROGE WORST EN SPEK  

'T IS 4444le EEN WEET, 
tY44N LI VOORTREFTE1411( EET. 

04 NET EENS FL! ONS' PROBEREN, 
EN GE Z(/IT NOOIT BETER 
4DRES BEGEREN 

CAFETARIA" T CEN IR  OW?  
G. de Graaf, 

naast  de Jouster Toren. Tel. 3390 

Yellin  autorijden met onze rijopleiding 

AUTORIJSCHOOL VALKEIVIA 
VAMOR/MI 

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

Bel vrijblijvend voor al uw informatie boven- 
staand telefoonnummer 

SCHOENREPARATIE 



GRAPJE VAN DE MAAND  

OPLEIDINGEN 

JEUGSKAMPEN IN FRIESLAND 1986. 

(uit het F.V.B. nieuws) 

Tijdens de zomervakantie van 1986 zullen, bij 
voldoende deelname, voor de eerste maal in 
Friesland, jeugdvoetbalkampen worden georgani-
seerd, onder auspicign van de K.N.V.B. afdeling 
Friesland. 

De jeugdvoetbalkampen, welke worden gehouden in 
het kader van "Promotie Jeugdvoetbal", zijn toe-
gankelijk voor de voetbaljeugd van 8 t/m 16 jaar 
en zullen plaats vinden in het recreatiecentrum 
te Sondel. 

Het is de bedoeling 2 kampweken te organiseren en wel van: 
28 juli 	- 1 augustus voor de jeugd van 8 t/m 11 jaar 
4 augustus - 8 augustus voor de jeugd van 12 t/m 16 jaar 

Het recreatiecentrum Sondel ligt schitterend gelegen in de Gaaster-
landse bossen, waarbij slaap-, eet- en zwemgelegenheid en natuurlijk 
de voetbalactiviteiten binnen dit mooie comples plaats vinden. 
Alle maaltijden worden door het recreatiecentrum verzorgd. 

Naast het voetbaltechnische gedeelte 
zal tijdens de voetbalkampen ook 
aandacht worden besteed aan andere takken 
van sport en nevenactiviteiten. De leiding 
zal in handen zijn van K.N.V.B0 trainers 
en C.I.O.S.-studenten met Jan Melchers 
(K.N.V.B. afd, Friesland) en Ellie Groot 
(Friese Sportraad) als cotirdinatoren. 

De kosten bedragen slechts f 200,-- p.p. (all-in) 
waarvan ƒ 50,-- bij inschrijving moet worden 
voldaan door overmaking op giro 87.33.41 of 
bankrekeningnr. 12.75,59.000 t.n.v. de 
K.N.V.B. afd. Friesland 
Het resterende bedrag te voldoen bij aankomst, 

Inschrijfformulieren kunt u aanvragen bij het Bondsbureau, 
tel. 058-675500 (alleen 's middags). 
Voor meer informatie kunt u ook terecht bij het Bondsburo (Jan 
Melchers) of bij de Friese Sportraad, tel.: 058-674755 (Ellie Groot). 

Indien jeugdspelers van D.W.P. hier gebruik van maken, zouden wij 
als redaktie hier graag bericht van willen ontvangen. 
Een intervieuw of kleine fotoreportage van het voetbalkamp is dan 
mogelijk. 	Redaktie. 

v 

a. bestuurs-en kommissieleden van sportverenigingen (ook scheidsrechters); 
b. degenen, die belangstelling hebben voor de bestuursproblematiek van een 

sportvereniging. 

de deelnemers een inzicht le geven in de organisatie en bestuurstaken van 
een sportvereniging. 

8 bijeenkomsten met discussies van 1-  21/2  uur per avond, met als onderwerpen: 
besturen, kaderwet, vergadertechniek, financiën en jeugd. 

wordt op de kursus uitgereikt. 

er wordt geen examen afgenomen. Indien alle kursusavonden zijn bezocht 
wordt een certifikaat uitgereikt. 

f 40,--. 
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Inlevering kopie lqupblad 

Voor het clubblad van februari 

kunnen jullie kopie inleveren 

voor: 17 FEBRUARI 
e 

Kopie welke later wordt inge- 

8 
februari-nummer geplaatst worden. g 

Wilt u s.v.p. hier rekening mee 8 

houden. 	Redaktie 

"It  Wite Pealtsje"; 

Zieke en geblesseerde spelers 
Wij noemen ze niet bij naam, maar  
alien  van harte beterschap toegewenst. 

8 
0 

0 

leverd kan niet meer in dit 

'''.ees*'00o"o"0S'o""o"°‘"peeco"do • 	*". 0&='o'-"0"'op""'0"'"e0='00..,•".•••0°... 

k 

n  4.41'1. a 	11,0" 	  
Club-fest'iviteig 

zat. 15 feb. 

data om te onthouden'''" 

Zaalvoetbaltoernooi Sint Nicolaasga 
voor D.W.P. 1,200  on  5 opgave via leiders! 
organisatie: v.v. 

toernooi D.W.P. 3 en 4 te Sintjohannesga. 

toernooi D.W.P. 1 en 2 te  Banta  
toernooi D.W.P. 1  on  2 te Sintjohannesga. 
mix-toernooi te Sintjohannesga. 

zat0 17 mei 

zata 24 mei 

zat. 31 mei 

zat„ 7 jun 
CADoovra o.to,m,,m.o ccis e mn o .w.,~0 mmi e m 

Verslag van D.W.P. 2 - C.S.L. 2 op 20 december 1985 

D.W.P. had het in het eerste kwartier echt niet zo makkelijk. 
C.S.L. zocht steeds met goed combinatiespel de aanval. Dit leverde 
dan ook een paar kleine kansjes op, doch geen doelpunt. Maar na 
een kwartier kwam D.W.P. ook beter tot aanvallen toe. Met eerst 
nog een paar afstandsschoten van Roel Vaartjes en Wijnand Dijk 
kwam de bal bij Lieuwe Schotanus terecht, deze speelde een 
dieptebal op Anske de Jager en die kon 1-0 aantekenen. D.W.P. rook 
nu meer kansen. Vlak voor rust een doorbraak van Anske de Jager, 
deze werd neergelegd in het strafschopgebied, penalty, volgens 
de goed leidende scheidsrechter A. Smink uit Delfstrahuizen. 
Roelof Roffel stond voor deze opdracht; dus 2-0 ruststand. 
Wat er toen in het bakje thee is gedaan doot  Age  van 't Meer is 
ons nog een raadsel, maar in 10 minuten tijd was het 4-0 voor ons. 
D.W.P. voetbalde dan ook zeer sterk op dat moment. C.S.L. probeerde 
er van alles aan maar Jan Knijpstra stond steeds goed ter plekke. 
Maar hij kon er ook niets aan doen dat de ook zeer sterk spelende 
Douwe Dijkstra de fout in ging. Weer penalty volgens de scheids. 
Eindstand 4-1 ! 
Dit was dan ook een dik verdiende overwinning voor D.W.P. 2 

'Willen de aanvoerders er aan het eind van de rust voor zorgen dat de 
theeketels teruggaan naar de keuken, zodat we weer verse kunnen 

zetten voor de volgende elftallen.' 

-14- 
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Verslag van de oefenwedstrijd E.B.C. I — D.W.P. 3 

Ondanks de vorst was het veld goed bespeelbaar. E.B.C. begon goed. 
De achterhoede van D.W.P. had het in het eerste kwartier erg 
moeilijk. Dit kwam ook mede door de felle zon die ons recht in 
het gezicht scheen. Maar het was toch D.W.P. dat scoorde. Na goed 
storend werk van Auke Bosma die de bal op de keeper van E.B.C. 
veroverde en hem goed afspeelde op onze nieuwe aanwinst Yke de Jong, 
die scoorde. Na die goal kwam E.B.C. er niet meer aan te pas. 
Even later was het weer raak. Nu na aangeven van Yke scoorde 
Klaas Huisman. Met 2-0 voorsprong gingen we de rust in. Na de 
rust werd  Apple  Huisman gewisseld voor Jappie Berger, wat diverse 
wisselingen op het middenveld ten gevolge had, wat beslist geen 
verbetering was. Door al deze veranderingen begonnen we slecht 
waardoor ook direkt een tegengoal. Maar D.W.P. ging weer beter 
spelen en weer was het Yke die scoorde. E.B.C. gaf zich verloren 
en weer was het de prima spelende Yke die 1-4 scoorde. 
Overigens de gehele voorhoede Auke Yke — Klaas speelde prima. 

Wiepie Krist 

Wedstrijdverslag D W .1? 4— N.O.K. 4 
Na een lange periode van rust door afgelastingen .to dan eindelijk 
dan eindelijk weer eens een wedstrijd, ditmaal waren onze tegenstanders 
de mensen uit Oudemirdum ook al door verschillende omstandigheden 
driemaal eerder uitgesteld of afgelast. We begonnen met een iets 
gewijzigde opstelling omdat 3 van onze vaste spelers ontbraken door 
blessures  on  ondergetekende ook al niet geheel fit was. 
Maar niettemin begonnen we zeer overtuigend door meteen van de aftrap 
te scoren door AUKE BOSMA die van 20 meter hard op het doel schoot en 
door middel van de keeper belandde de bal in het net 1-0. Daarna 
zakte het spel naar een bedenkelijk niveau, het was goed te zien dat 
er in 3 á 4 weken niet was gespeeld. De rust brak aan met een 1-0 
voorsprong. Na de thee hetzelfde spelbeeld een sterker D.W.P. maar geen 
doelpunten, toch werd het 2-0 door goed doorgaan van HENK DE VRIES 
(44n van de uitblinkers deze middag) nadat BOUKE DE JONG voor open 
doel had gemist*  vlak daarna werd het 2-1 door een foutje van mijzelf 
waardoor N.O.K. kon tegen scoren. Het spel werd alsmaar slechter*  te—
veel in de buitenspelval lopen maar ook teveel met de bal willen  doer).*  
en voetbal is toch een teamsport. Het werd alsnog 3-1 door REMCO VISSER 
een goed doelpunt hierdoor was in feite de wedstrijd beslist, dat het 
4-1 werd was alleen voor mijzelf leuk omdat dit mijn eerste doelpunt 
was zolang ik bij D.W.P. speel (werd dus ook wel eens tijd). 
Tot slot nog dit, beste man van het veld was deze middag SJOERD 
HARINGSMA onze rechts back met de juiste instelling. Niet praten maar 
voetballen een goed voorbeeld voor ons allemaal. Ga zo door 4e elftal 
blijf een vriendenploeg met de instelling voor een ander wat te 
willen doen en op het eind van het seizoen zullen ze dan zeggen "de 
oudjes" doen het nog best. 

WIETZE TOERING 

Voordat het blad naar de drukkerij ging, nog enkele uitslagen 
van oefenwedstrijden van afgelopen zaterdag: 

D.W.P. 1 	Delfstrahuizen 1 	1-1 
de Sweach 1 	— D.W.P. 2 	0-4 
D.W.P. 3 	Delfstrahuizen 2 	0-1 

Ook is net bij ons binnengekomen de tekst van het clublied van D.W.P. 
welke werd ingeleverd door Jan (van  line)  de Jong uit Sneek. 
Bij voorbaat dank, maar hierover later meer. 

—15— 



Op vrijdag 20 december was de vierde 
kaartavond in de kantine. Dit was de 
laatste in 1985. Zo nu en dan zie je 
ook nog eens een nieuw gezicht. 
Hopenlijk voelen deze mensen zich zo 
goed bij ons thuis dat we ze als 
blijvend mogen beschouwen. Aanwezig 
waren 26 personen. 

De uitslag van deze wedstrijd was : 

winnaarsronde 1. M. Modderman en P. Hogenberg 
2, M. Rondhout en Joh. de Vries 

verliezersronde1. A. Visser en J. ten Boom 
2: H. Boek en B. Zwart 

poedelronde 	1. P.K. de Jong en Y. de Jong 
2. F. Vaartjes en J. de Vries 

Vrijdag 10 januari op de vijfde kaartavond waren 25 deelnemers 
aanwezig. Door een probleempje bij de loting leek er iets fout 
te gaan, doch de leiding heeft het zeer correct opgelost door een 
derde "eerste prijs" beschikbaar te stellen. 
De uitslag van deze wedstrijd was als volgt : 

winnaarsronde 1. Joh de Vries en E. Jager en J. van Hes 
2, B. Zwart en S. v.d. Molen 

verliezersrondel. H. Boek en S. Mulder 
2. P.K. de Jong en M. Rondhout 

poedelronde 	1. Mevr. Mulder en S. Poepjes 
2. P. Hogenberg en H. Zwier 

Na 5 ronden gaat B.Zwart fier aan kop met 46 punten, op ruime afstand 
gevolgd door M. Rondhout met 32 punten en A. Visser met 30 punten. 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-0-.-.-.-.-0-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-0- 

Hier volgen de antwoorden van de. voetbalkwis van 	a ina 10 	. 
vraag 1 C„ vraag 2 B, vraag 3 D4 vraag 4 C, vraag 5  Bp  vraag 6 D: 
vraag 7 B„ vraag 8 A, vraag 9 pp vraag 10 0, vraag 11 A, 
vraag 12 C, vraag 13 D, vraag 14 Al  vraag 15 71, vraag 16 A, 
vraag 17 A„ vraag 18 D. 

ANTWOORDEN SPELREGELVRAGEN. 

1. Neen, maar de thuisclub loopt wel risico's indien de bal 
onbruikbaar wordt. 

20 Een waarschuwing geven. 
3. Doelpunt toekennen. 
4. Direkte vrije schop tegen de achteruit lopende speler. 
5. Niet minder dan 396 gram en niet meer dan 453 gram. 
6, Het verder spelen ontzeggen (wegsturen of waarschuwing). 
7. Neen. (is een indirekte vrije schop) 
8. Een strafschop + waarschuwing. 
9. Indirekte vrije schop voor gevaarlijk spel. 

10. Indirekte vrije schop vanaf het strafschoppunt op 11 meter 
van de doellijn. 

-16- 



Nlieuvoe Wen: 
- Geert de Heij 

Verhuisd 
- G. Elzinga 
- Leo Versnel 

- Jan Lubbers 
- Harry v.d. Velde 

Binnendijk 52 Rottum (donateur) 

Lanenburg 115 Heerenveen (donateur) 
Tunkery 87 Joure (donateur) 
Pier Panderstraat 24 Joure 
Schoterweg 18 Rotstergaast 

LEDENMUTATIES 

'.‹>"""••""o'"*".e"a"'e"D ,11"000•"'••••••••••'"•••«, e 4 e••e'"'S"".04 *elo' 

VERJAARDAGSKALENDER 
HIEP 
HIEP 
HOERA 

Teake Bruinsma 
Gjalt Jager 
Jaap van Hes 
Wiebe v.d. Veen 
Marco  °enema  
Polken de Vries 
Anne Haven 

2 februari 
5 

Regelmatig onderhoud 
kostveel gekl. 
Speel daarom Lotto en Toto in uw 

eigen vereniging. 

11 
15 
16 
23 
24 

0  

lellextele 

U vutt daarmee 
onze clubkas. 

0 
ft 

Onzeverening kanbest 
eenpa.ar centjes extra 
gebruiken. 
Speel daarom Lotto en Toto in uw 
eigen club 

Daar  helot  u ons 
daadwerkelijk mee. 

'Pap, wanneer krijg ik nieuwe voetbalschoenen?' 
'Als ik je oude heb afbetaald, jongen.' 



Wist u dat  

+ onze pennen van het clubblad, dankzij het 

ijshockey, zelfs in Tjechoslowakije worden 
gebruikt? 

+ onze "ontevreden D.W.P.—er", Henk van der 
Walt  met zijn ingezonden stuk van vorige 
maand nogal wat opschudding heeft 
veroorzaakt onder het huidige bestuur? 

+ alle leiders van D.W.P. vorige maand 
met Kerst een rollade hebben ge—
kregen voor hun drukke werkzaamheden 

+ voor het in elkaar zetten van dit club—
blad er de nodige zweetdruppels zijn 
gevallen bij de leden van de redaktie? 

+ dit inelkaar zetten "ook" voor ons een 
drukte van belang is en de nodige avonden 
aan tijd vult? 

de redaktieleden desalniettemin de Kerstdagen°,. 
goed zijn doorgekomen? 

onze pennenaktie zo is aangeslagen en een 
succes was, dat ook de scheidsrechtersvereni—
ging een pennenaktie houdt? 

+ in de kantine nog de allerlaatste pennen te 
koop zijn? 

'Is er nog wat op tv vanavond? 
'Nee, niks bijzonders.' 
'Jammer. Nou ja, laat ik dan maar gaan trainen.' 

'Waarom stelt u me op, trainer? lk heb vorige week toch slecht 
gespeeld?' 

'Omdat ik in je geloof, kerel. En omdat je m'n aanstaande schoonzoon 
bent natuurlijk.' —18— 



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

Schrijven  nag  ook, naar Vierhuisterweg 23, 0507  CG  NOBEL.  

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

* * 41. STRIPOTHEEK RATAPLAN VIERHUIS HOLLAND * * 4F 4F 

bade! in keininnaterialen 
inenstsielkezifnen en 
eanvenvante  artikelen 

Bouw.  eta Aannemersbedrip 

FA. H. FABRIEK 
EN ZN. 

Streett 59 
St. Johannesga 
Tel. 05137-1207 

Ell g. [1-110 LLdireQii«Dung 
ydllj& 24; ,5 iT dONANNESGA 

gob'. «ffig37 . 11492 

Will OfiVOrfefiD 6110arg 
H. 112. VIll'il i v Oe ijnllnllnchij 	£11000 llg`011")1il«ger 

.,?nuilUllM 	PdPdt rEl7, %11 'HOGEDIJIC Lkaijull

,NATASJA' 

regell on a  ta  yll 

pups go &nap 
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** 4£. 41. 4£. 41. 41. * 41.* 	* * * STRIPOTHEEK RATAPLAN VIERHUIS HOLLAND 
** ** 
** 
** 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.? 
** 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 als 
** 

** niemand ontkennen. Een normaal album kost F 6,75 en de Suste en Hiske's F 4,65. 

** De goedkoopste en handigste manier om stripalbums te lezen is lid warden van 
** 
** STRIPOTHEEK RATAPLAN in Vierhuis. Deze bezorgt pm de 14 dagen stripalbums bij 
** 
** U thuis, aantal albums naar keuze met 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 uit betaalt krijgt U neg extra korting en enkele albums elke week EXTRA, GRATIS! 
** De stripotheek heeft alle albums van Asterix,  Lucky Luke,  Roodbaard,  Blueberry,  ** 

** ze ziek zijn nog eens te lezen. Jan is tien maal ziek geweest en heeft al zijn 
** Rod  Dijkstra's  lien  vaal gelezen. Hij weet al hoe het verhaal afloopt voordat 
** 
** hij begonnen is te lezen. Stripalbums zijn tenslotte ook erg duur, dat kan 
** 

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

SUPPORTERSCLIM S.C. HEERVEEN 

  

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

0 Of Bankrekeningnr. 3307.14.880 van de Rabobank. 
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Is voetballen 
een knu.U.ensport? 

'Wet 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.v.  ELM^  

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 

H. J. VISSER 
STREEK 133 

8463 NG ROTSTERHAULE 
teL 05137-1224 

BRUINSMA TAPIJT 
MIDSTRAAT 87 

JOURE 
teL 05138.3794 

F.VAARTJ ES 
Renovatie.Voeg.Vlecht.,  

en Tim tnerliedriff 
BANDSLOOT 3 
BANTEGA 	tel. 05145.229 

UW BAKKER 
AAN HUIS 

voor 000 dagelijks 
vers produk i f 

R.  v.d. SCHAAF 
Streek 117 

8463 NE ROTSTERHAULE 
tel. 05137-1972 

"Daar is 
de 

bladeit 
man 

   

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

   

   

   

    

     

     

     

ADMINISTRATIEKANTOOR EN 
BELASTINGADVIESBURO 

A. OORD 

voor het verzorqen van uw: 
* bedrijfsboekhoudingen 
* administraties 
* BTW en loonaangiften 
* A en T biljetten 

PASTORIELAAN 7 NIEUWEHORNE 
TEL, 05135-1674 

NIEUWEWEG GA KOUDUM 
TEL. 05142-2552 8.88, 1457 

   

DE MODE STEEDS EEN 
STEEKJE  VOOR Mbl 
PHILDAR BREIGARENS 

OOK GOED IN: KLEINVAK 
ONDERGOED 

TEXTIEL 

Mldstraat 78 
Tel, 05138-2975  JOURE  

 

KALSBEEK speelgoed 

 

MIDSTRAAT 68 JOURE te1.05138.3811 

bekend om ons ruim assortiment speelgoed. 

poppen;dieren;spellempuzzelsiimodelbouw. 

speciale afdeling voor modelauto-verzamelaar 
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