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De zekerheid met prijs en 
kwaliteit g6éd te zitten! 

TEXTIEL 
kg. ,41,40,04w., 4*.0404 ski-VALA 

"4044kedr*:, 

STREEK 180 -ROTSTERHAULE - TEL05137- 1310 

MEUBELEN 

Garagebedrijf 
BIJKER 	-11rt:e 

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

Wij leveren: 
antivries 
koelvloeistof 
accu's 
banden 
antiroestbehandeling 
schokbrekers 
mistlampen 
ruitenivissers 
uitlaten 
onderhoudsbeurten 
remservice 

MF AL GENERATIES LANG 
's WERELDS MEEST 
VERKOCHTE TREKKER  

Oft MASSEY-FERGUSON DEALER  

Akkerman 
Mechanisatiebedrijf 

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

pebroeders de 	oning 
oedkoop 	n waliteit  

Ruime keuze in: 
IlAME:1PLANTEN 	ROZEN 
SN 1 .1 PLANTER 	RE I DE 

ROMEN 	CON I FEREN 
HE ESTERS 

Bloem-  on  Tuincentrum 

Gebr. De Koning 
Meerweg  3-5 - Rohe! - Tel. 05137-1331 

OOK VOOR U 
TO NAANLEG 

EN 
ORDER  HMO  PER l(PLA NTEN  

RIJW IE LE N 

BROMFIETSEN 

TWEEWIELERBEORIJF 

J. KRIKKE  
Streek 107 - ST. JOHANNESGA 
Telefoon 1487 

4:),:j kit) 
4Pe 

Vierhuisterweg 25 
	

BOERDERIJ- 
VIERHUIS 
	

BAR-DANCING 
(aan het Tjeukemeer) DISCOTHEEK 
Tel. 05137-1363 

	
BRUIN  CAFE  

HOCEDIJK 126 SINT JOHANNESCA 
TEL: 05137-1818 

Debitante der Nederlandse Staatsloterij 

S. K rilde -Tuiten 

STREEK 111 
Tel. 05137 -1632 

INRUIL - FINANCIERING - GARANTIE 
OOK VOOR ALLE VOORKOMENDE REPARATIES 

UW ADRES 

Autobedrijf 
LUC HOF  by  

ROTTUM - Tel 05137-1322 

De kleine zaak met de Grote Service 



februari 1986 

le  jaargang nr. 7 

Clubblad voetbalvereniging "DE WITE  PEAL"  
Rotsterhaule 

Opgericht 19 juni 1947 

BESTUUR: 

- 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: 

- Geert Dijkstra 
Jol 14 Joure 	 tel. 05138-4049 

- Minne Modderman 
Streek 54 Sintjohannesga 	tel. 1764 

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

MEDEWERKERS CLUBBLAD: 
- Jappie van Hes 

Molenstelle 13 Sintjohannesga 	tel. 1627 
- Rintje Heeringa 

van Maasdijkstraat 61 Heerenveen 	05130-25412 
- Jan Knijpstra 

M.J.Hogeboomstr 11 Sintjohannesga 	tel. 2007 
- Arjen Veenstra 
Prinses Marijkeweg 3 Rotsterhaule 	tel. 2087 

- Johannes de Vries 
Prinses Marijkeweg 23 Sintjohannesga tel. 1951 

- Jappie Berger 
Pealskar 9 Joure 

- Lucas van der Molen 
Vierhuisterweg 23 Rohel 	tel. 1253 

voorzitter 

secretaresse 

penningmeester 

leden 

consul 

clubgebouw 

leden 

redaktie 

drukwerk 

typewerk 

BANKRELATIES: 

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

Hebben we bij het invullen van het totoformulier voldoende rekening 
gehouden met vervangende uitslagen? 

@ 



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 

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

5e 	- Wiepie Veen 
Boerenstreek 5 Rotsterhaule 
Marten Lageveen 
Nieuweweg 51 Rotsterhaule 

tel. 05130-20376 

tel. 1831 

tel. 1107 

tel. 1482 

tel. 2019 

tel. 1062 

tel. 05130-27657 

tel. 05138- 2422 

tel. 1500 

tel. 1860 

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 

tel. 1953 

tel. 2024 

tel. 1501 

tel. 2078 

tel. 1933 

tel. 05138-5213 
: Wiepie Krist 

de Grie 5 Sintjohannesga tel. 1954 
-  Germ  Sloothaak 

E - 
Kampweg 7 	Rotsterhaule 
Gerrit Dijkstra 	 -4( 
Streek 	79 	Sintjohannesga 

tel. 

tel. 

1286 

1636 

dames 1 : 	Ulke Gongrijp 
de Grie 	33 	Sintjohannesga tel. 1628 

- Johannes de Vries 
Prinses Marijkeweg 	23 	Sintjohannesga tel. 1951 

dames 2 : 	Wietze 	Zwart 
Streek 81 	Sintjohannesga tel. 2019 

CD  
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JA-PUPLUAN (van links  naar  rochts) 
bovong  NICO  DIMRBOOMp HENDRIKUS solimg" WO PEN,  GERRIT  

»IJKSTRA (101a0r)p VEMMIT  MODDERMAND  IMMOO  AKKERMAN,  MOO 
VAAWJES on WOW» VAN MR WAk 

°flaw/08 HARM JAN WWCHAAX0  KIOMPE WIERDA9  emnT DE  VRIES,  
JAGOADWNX VAN HEN MEW MILDER on HARM »X JONQ. 

JEUGDNIEVW S. 
Verslag van de vergadering va h jeugdleiders en jeugdbestuur op 12 feb. 1986. 
Eerst van gedachten gewisseld over het eigen zaalvoetbaltoernooi. 
Alhoewel men het er over eens was dat er nog vele schoonheidsfoutjes waren9  
was men toch wel tevreden hierover.. 
Besloten is dan ook dit toernoLL te verbeteren en zo mogelijk nog uit te 
breiden. De heer W. Toering heeft hierover reeds met de andere verenigingen 
contact gehad 9  waar men het hiermee eens was. Tevens hebben we dit jaar een 
trainerswissel bij de jeugd9  daar de heer J. Braber ons aan het eind van 
het seizoen gaat verlaten. In het volgende nummer meer hierover. 
Ook reeds even vooruit gekeken naar volgend seizoen over een aantal jeugd—
spelers en leiders. We kunnen er nu reeds van uit gaan dat we nog wel wat 
spelers nodig hebben vooral in de jongere groepen. Als er iemand is die 
volgend seizoen wil voetballen9  laat dat dan s.v.p. v66r 1 mei weten. 
Ook hebben we nog dringend enige jeugdleiders nodig. Voelt u hier iets voor 
neem dan eens contact met ons op. Ook het in het vorige nummer reeds aange—
kondigde A—junioren toernooi op nbninginnedag is nu geheel rond. 
Hieraan wordt door 8 clubs deelgenomen. Tevens is er deze dag een penalty—
wedstrijd m.m.v, de bekende Hiddo Reijs 9  keeper van S.C. Heerenveen. 
Dit gehele toernooi wordt gesponserd door garage R. Bijker. 
Verder was en is er momenteel niet zo veel nieuws nu de winter ons een halt 
toeroept. 

Namens he jeugdbestuur9  
Toekomstige nabeschouwing 	 C. Visser. 

Door het onverwachte verlies van TDK bij Dr. Schupp zijn Yab Yum en 
Page Keukenpapier tot op één punt genaderd. Onderaan 

verslechterd
pper

en d
en 	Prinsverbaz
e posities va Worstm

ende Gezi drogist. 
aker Stegeman, Wieger 	- 

'Als jij het nodig vindt om zonder scheenbeschermers en met Ketella 	Etos De j ns  
afgezakte kousen te spelen, vind ik dat prima. Maar dan moet je niet 

zeuren als je vandaag of morgen een keer flink wordt geraakt.' 



Ingekomen: De K.N.V.B. afd. Friesland is belast met de 

organisatie van de clubkampioenschappen damesvoetbal, 

district Noord op zaterdag 24 mei 1986. 

Dit toernooi wordt gehouden op de terreinen van D.W.P. 

Tevens is toestemming verleend door de K.N.V.B. voor de 

volgende toernooien: 30 april A-junioren 

17 mei 	D.W.P. 3 en 4 

31 mei 	D.W.P. 1 en 2 

Op 24 mei is het Skarsterlan-toernooi dat deze keer 

wordt georganiseerd door S.C. Joure„ afd. zondag. 

Voor het nieuwe seizoen heeft ons bestuur als hoofdtrainer aangetrokken 

de heer J. de Vries uit Drachten. De heer de Vries is momenteel nog in 

dienst bij de v.v. Sport Vereent uit Oldeberkoop. 

Op 15 februari j.l. organiseerde D.W.F. een zaalvoetbalto rnooi„ er 

namen 6 teams aan deel, uiteraard alles D.W.P.ers. Zo ben je toch nog 

wat bezig, wat ook wel nodig is door de (gedwongen) lange winterstop 

woa:dt er niet gespeeld. Ook de training wordt steeds moeilijker op het 

bikkelharde (maar zeer vlakke red.) trainingsveld. 

R. Visser-de Vries 
0 t-G 	 o"' o 	 o 	o 	 o`'"o""" 	'or 	o"'"o` 	• 

Door vele drukke werkzaamheden op de RAI te 

Amsterdam is er deze maand geer verslagje van 

onze voorzitter binnen gekomen, hiervoor hebben 

wij alle begrip en hopen de volgende maand beter. 

Beste lezers, 
Nu we al meer dan 2 maanden niet hebben kunnen 
voetballen, wil een ieder wel weer graag hollen 
in de groene wei. 
Laten we dit hopen, zodat we de schaatsen weer 
in het vet kunnen zetten en ons weer volledig 
aan het voetballen kunnen geven. 
Het nummer zal dit keer niet zo dik en vol in- 
formatie zijn als de vorigen dit komt ook natuur- Van de 
lijk dat we bijna geen wedstrijdverslagen meer 
ontvangen. Desalniettemin hopen we dat u weer 	

redaGdea 	 
kunt genieten van ons blad, zo ook met onze 
nffieuwe rubriek die we in het leven hebben geroepen, 

deil 

De7e rubriek zal de naam: "Herinnert u zich deze nog?" 0  
waarin we in elk nummer enkele foto's zullen afdrukken 
van  (mid)  voetballers, deze foto's zijn van oudd 
spelerskaarten afgehaald. 
Verder hopen wij als redaktie dat er vanaf nu weer eens wat meer 
verslagen, foto's of moppen binnen komen, dit geldt natuurlijk ook 
voor de dames, dit seizoen hebben we nog niet zoveel van hun gehoord. 

redaktie (A.Ï.) 

De hele wedstrijd maak je geen sliding omdat je de vorige week aan de 
zijkant van je dij een grote, nog steeds schrijnende schaafwond hebt 
opgelopen, zal je net zien dat je vandaag in de laatste minuut (stand 

1-1!) met een noodsprong een bal van de doellijn moet halen... 



°as ae2aeg eTciciter 

saaddTtios sautregor 

sePcleod eqaTs 

3twetlq.00i5 waag 

1 Welke club won in het seizoen 80/81 de Europacup 2 ? 
A Dynamo Tblisi B  Bayern  MUnchen C PSV D Liverpool 

2 Welk land werd in 1980 Europees kampioen ? 
A Italië B Spanje C Tjsecho - Slowakije D West-Duitsland 

3 Hoe heet de speler die de meeste interlands op zijn naam heeft staan 
A Ruud Krol B Willy v/d Kerkhof C Kees Rijvers D Wim Jansen 

4 Bij welke club speelt de Pool Boniek ? 
A Inter Millaan B Juventus C AC Milaan D AS  Roma  
Hoe heet de trainer van het nationale team van Denemarken ? 
A Larsen Nylstral B Sepp Piontek C Bjrn Olsen D Bobby Rbbson 

6 In '63 besloten VSV en STORMVOGELS om als 1 club verder te gaan. Hoe heet 
deze club nu ? A SVV B DS'79 C Telstar D Willem 2 
welke club won in het seizoen 82/83 de nationale beker ? 

Feyenoord B  Ajax  C Utrecht D Fortuna Sittard 
8 Hoe heet de trainer van Roda JC ? 

A Eykenbroek B hans Verl C Frans ledrver D Piet de Visser 
++++++++++-H-4- 4-+++++++++++-H-+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
DE ANTWOORDEN DIE BIJ DEZE KWIS HOREN STAAN OP PAGINA ILl 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

22uTaseH soutreqor 

LE EN vu D.W.R  

Doeg uw Inkopen hij onze 

ADVER TEE ROERS 

Mede dankzij hen hebben 

VPJ' «lleflugMaell 



KONING WINTER deed zijn intrede in Friesland, zo ook in 
Sint Johannesga. Dit was voor de v.v. D.W.P. dan ook de 
aanleiding om een schaatswedstrijd te houden voor de 
senioren. Welnu, afgelopen maandag 10 ijebruari was het 
dan zover. Op papier stonden 37 deelnemers maar er 
kwamen helaas maar 28 deelnemers die overliepen van 
zelfvertrouwen. NOG EVEN DIT ... diegene die niet van te 
voren hebben afgezegd, willen die dat eventueel volgend 
jaar wel doen. Voor de organisatie is dit BIJZONDER 
lastig en ook voor de rijders waar ze tegen moesten , 
want zij moesten nu een lange tijd wachten, voordat 

in de ring mochten verschijnen. (ook ondergetekende). 
De strijd begon 4- om 19.00 uur. De toeschouwers rondom het strijdperk was 
redelijk te noemen en vooral Tineke Van Hes schreeuwde haar man  Bennie  veel 
succes toe. Jan Dijkstra had de vorige nacht overigens bijna niet geslapen, 
want ja .., hij was de man die zijn titel moest zien te verdedigen. 
De eerste ronde leverde een spectaculaire schouwspel op. Vooral de rit tussen 
LAMMERT VEEN tegen PIETER BAKKER was van zeer hoog niveau. De beide' heren 
reden maar liefst vier keer tegen elkaar. Pieter Bakker was op schaatsen die 
men ook wel pleegt te gebruiken bij het sensationele ijshockoy. Pieter was 
dus op de eerste meters bijzonder snel, maar moest uiteindelijk toch vrije 
doorgang verlenen aan Lammert Veen, Ook Henk van de Wal had een geduchte 
tegenstander in Marten Lageveen. De "empire" Jan Lageveen moest dan ook 
3 keer " KLAAR ...AF" tegen de 2 zeggen. De zege ging toch, onder de ogen 
van Henks vrouw, op het nippertje naar henk van de Wal. Marten Lageveen 
vloog echter met volle vaart tegen een "kwaadaardig paaltje" toen hij 
probeerde te remmen. Gelukkig mankeerde Marten niets en zo kwamen alle af-
vallers van de eerste ronde terecht bij "KOEK EN SOPIE". 
De tweede ronde gaf ongeveer hetzelfde beeld als in de eerste ronde. 
Deelnemers met het slijm op de mond en de blikken op oneiádig. Ondergetekende 
moest voor het 	eerst de arena betreden, Ik kreeg dan ook direct een 
tegenstander, zowel figuurlijk als letterlijk van formaat in de persoon van  
"GOOD OLD"  WIEPIE KRIST. De eerste rit viel ik helaas languit op de harde 
ijsmat en de tweede rit werd ik echt verslagen door die grote .... en dan 
nog grotere slagen van de heer Krist, NOG BIJ DEZE, HARTELIJK GEBTLICITEERD. 
Ook de rit tussen Arjen Veenstra en Johannes Hogenberg was niet te versmaden. 
De beide rivalen deden er maar liefst vier ritten over om tot een besluit te 
komen. Arjen was de gelukkige en hij kon dan ook door naar de derde ronde. 
De andere ritten in de tweede ronde warent  Durk  Jager tegen Pieter Klaas 
de Jong, Jan Diák_stra .  tegen Jurrit Visser, Gerard Bosman(bekend van de WK in 
Inzell,Red.) tegen Joke van Hes,  Jan Mulder tegen Jan Sloothaak, Albert 
Huisman tegen Mindert Mulder, Piet Jager tegen Henk van de Wil en last  but  
not least.  Bennie  van  Hes  tegen Lammert Veen. 
De toeschouwers die nog niet richting kantine waren om alvast een paar gele 
rakkers te nippen, zagen nog een wervelende show in de derde ronde met werke-
lijk echte sterke rassprintersàla BOUCHER, KLEBNIKOV en LIEUWE DE BOER, 
Pieter Klaas de Jong kon niet opboxen tegen titelverdediger Jan Dijkstra, 
die kostte wat het kostte zijn titel wou prolongeren. Ook é'gn der favorieten 
zoals Joke van Hes moest het onderspit delven tegen de, tot dan toe, niets 
ontziende Jan Sloothaak. Ook Wiepie Krist weer een ronde verder, dit ging 
ten koste van Mindert Mulder. Henk van de Wa1,4- 90 kilo schoon op zijn 
beruchte c.q, beroemde vissershaak, gaf de pijp aan Maarten. Hij verloor 
van  Bennie  van Hes, maar dit was ook niet verwonderlijk, want ja .......  
Bennie  had zich natuurlijk ook geen betere supporter kunnen wensen dan 
TINEKE. Arjen Veenstra had een optie op een goede loting en mocht zich dan 
ook gaan concentreren op de vierde ronde. 

'Ik heb Voetbal '80 altijd aantrekkelijk gevonden, maar nooit volmaakt. 
Een lekker wijf, waar je nooit mee naar bed kunt. Zoiets.' 

(Harrie Vermeegen in  VI  nr. 3 van 21 januari 1984 over z'n uittreden uit het VARA-
programma Voetbal '80) 

Winter in Voetballand 
0, wat zijn de velden toch weer hard en wat is het ijzig koud hier buiten. 

Liever speeld'ik binnen wat biljart; nu krijg ik van die stijve kuiten. 



Voor gezellig en 
voordelig winkelen! 

KOOPCENTRUM 
JOURE 

!leak Zoetendal Sport 
Alldstreat 55- Joure - tel. 0513B-388g 

UW ADRES VOOR ALLE 
SPORTBENODIGHEDEN O.A. 

VOETBAL-, ZAALSPORT-, LOOP-. 
EN TENNISSCHOENEN 

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

-.-.-.-.-.-.- 

00PCENTRUM JOURE  

VIS-INN 
Uitsluilend 

\ 	met kwalitell 
TeL 6660 

Scheen 51 
Joure 

tel 05138-3355  

TALBOT - PEUGEOT-DEALER  

Voor: LUXE GESCHENKEN 
TUINMEUBELEN 
HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN 

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

EXCIIISIEW CESOIERKEN YOOR ELKE PORTE-410W( 

KALSBEEK 	MIDSTRAAT 1134 	JOURE 

voor al uw voeg en 
restauratiewerkzaamheden naar HERMAN 

KLEINSMIT  
voegbedrijf S. V.5. 

F.  W. SLOOTHAAK 
Sehorsterbrug 05138.4872 
Heerenveen 	05130.88781 

uw echte warme bakker 

In koopcentrum JOURE 

SIGARENNIAGAZIJN 

DE HEY 
DE 'JERK 3 JOURE 

TEL. 05138.3501  
(ook  InIeveradres  

voor  logo en lotto) 

JUWELIERSBEDRIJF 

J.H. v.d. MEULEN 
Midstraat 121 

Tel. 2487 

voor alle 
voorkomende 
werkzaamheden 
tel. 05138.8211 bgg 2284 

Brilmonturen vanaf I4O,-

Contactienzen 

Contact lensvieelatet  fen  

Foto,- en Filmartikelen 

Foto's in 2 dagen klaar 

Op vertoon van deze 
advertentie geven wij 
10  Vie  korting bij aankoop 
van Den complete  brit.  
(montuur • glazen) 

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

ilo r.k., kerk 



BIJ ONS KUNT 
SLAATJES 
KROKETTEN 
FRIKANDELLEN 
KOMEN HALEN 

U OOK: 	VOOR AL UW: 
VERGADERINGEN  

ETC. 	.151:11‘ ti  RAN  r'''Sji 	
RECEPTIES 
UITVOERINGEN ir.../ .- 

<<<C:9:MEVek4f/Od.? 

C, 	
• de  

GI  

2000 

Schildersbedrijf 
ROTTUM 

Telefoon 0 5137 - 1526 

Gebruikte Nrimilmis en Keukens. 

S.A4g/littd 

Pollé 7 
220titathafti. 

Tel.: 05137 - 2002 

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

Langedijk 1 
8463  NP  Rotsterhaute 
Telefoon 05137-1475 

warme bakker dichtbij 

bozorgdienst aan huts 

• ook voor 
rostauratiewerkzaamhodon 

naar 

vemeilleuelrij 
:a hen lemma 
8514 CA OUWSTER NIJEGA 
Meerweg 12 
telef. 05137-1593 
b.g.g. 05135-1590 

05144-1248 
05137-1953 

OK  
VOOR LEVERING VAN 0 K PRODUKTEN 

ZOALS: 

BENZINE, GASOLIE, PETROLEUM, 
BOERENGASOLIE, MENGSMERING, 

LUCHT, OLIE EN VETTEN ENZ. 

BELEEFD AANBEVOLEN: 
GERRIT EN ANNE DE LEEUW 
STREEK 121 ROTSTERHAULE 

TEL. 05137 - 1214 

HSB 
ROTSTERHAULE B.V. 

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

STREEK  116 
8464 NH ST.JOHANNESGA 



De vierde ronde was toch wel een ronde voor de meest getalenteerde 
schaatsers onder de vereniging DWP. Arjen Veenstra moest met lede ogen 
aanzien, hoe Jan Dijkstra hem als het ware verpletterde. Ook Jan 
Sloothaak moest zijn meerdere erkennen in, alweer  GOOD OLD  WIEPIE KRIST. 
Dit gebeurde echter wel in 3, werkelijk op het scherpst van de snede, 
ritten.  Bennie  van Hes had in deze ronde een staand nummer. 
De vijfde ronde moest  Bennie  van Hes aantreden tegen Jan Dijkstra en on-
danks aanmoedigingen van, de nu reeds bekende, moest  Bennie  het strijd-
toneel verlaten. Arjen moest om de vierde en vijfde plaats tegen Jan 
Sloothaak, maar die had zoveel van zijn krachten moeten vergen tegen 
Wiepffie Krist, dat hij door de bomen het bos niet meer zag en zonder verder 
te rijden opgaf. En zo kwamen we dan eindelijk bij de echte, grote finale 
terecht. Deze werd, met groot vertoon van macht gewonnen door JAN DIJKSTRA 
die daarmee zijn felbegeerde titel toch nog prolongeerde. In de kantine van 
DWP vond de prijsuitreiking plaats en deze werd geleid door, niemand minder 
dan Geert de Jong, die dat op een voortreffelijke wijze deed. Zo namen wij 
weer afscheid van een prachtige, sportieve en koude dag die weer wordt 
genoteerd in het logboek van de v.v. D.W.P. 
DEFINITIEVE UITSLAG  1 JAN DIJKSTRA 2 WIEPIE KRIST 3 BENNIE VAN HES 

4 ARJEN VEENSTRA 5 JAN SLOOTHAAK. 

P.S Ik wil nog even, namens alle deelnemers, alle medewerkers bedanken 
die hebben gezorgd dat alles in goede banen liep. 

Deze medewerkers waren: Jan Lageveen(starter), Herman de  Hey,  Jan ten 
Hoeve, Gauke Brouwer, Douwe van de Schaaf, en Geert de Jong. 

Sportverslaggever, 0000 Rintje Heeringa ! 

     

     

_ 

    

Onkierlliin Zaohyon9bulltoernooi 
Door onvoorziene omstandigheden is het ons niet gelukt om er een mooi 
prachtig verhaal van te maken. Het was echter wel een prachtig toernooi 
waarbij de sfeer de hoofdrol vertolkte. Uiteraard ook op voetbalgebed 
lieten de spelers en ook een enkele trainer hun voetbalkunsten zien. 
Dit resulteerde in de volgende uitslagen.  
AJAX  DWP 3 - 5, Feyenoord - Groningen 2 - 1, PSV - Heerenveen 3 - 2 , 
DWP - Groningen 5 - 0,  AJAX  - Heerenveen 3 -3, PSV - Feijenoord 6 - 3, 
Heerenveen DWP 0 - 1, PSV - Groningen 4 - 2,  Ajax  - Feijenoord 3 - 3 
Groningen - Heerenveen 4 - 3, Feijenoord DWP 2 - 1,  Ajax  - PSV 3 - 1, 
Heerenveen Feyenoord 4 - 3, PSV - DWP 1 - 3 en  Ajax  - Groningen 5 - 2. 
Na deze vermoáide maar zeer interessante wedstrijden zullen wij nu maar 
een oog werpen op de eindstand: 1 DWP 8 punten 

2 PSV 	g punten 
3  AJAX 	6 punten 
4 Feyenoord 5 punten 
5 Heerenveen 3 punten 
6 Groningen 2 punten 

Ook de mensen die hierbij de organisatie in handen hadden willen wij 
graag bedanken. vooral Catrinus Visser en  Germ  Sloothaak, want zij 
zorgen ervoor, dat wij niet in de problemen raakten met de tijd. 
SPORTVERSLAGGEVER rintje heeringa 

Hij: 'Ga je gauw met een man naar bed?' 
Zij: 'Dat zijn mijn zaken.' 
Hij: ' 0, ben je beroeps?' 

Hoe je kunt zien dat een scheidsrechter zelf heeft gevoetbald? 
Als hij de bal om te keuren niet met de duimen indrukt, maar er gewoon 

zoals het hoort even een stukje mee dribbelt. 
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Volgens de ledenlij 
moet deze foto zijn 
seizoen 1956 — 1957. 
(van links naar re 

Boven: 
Henkie Visser, Jappie 
Sies Mulder, Geert de 
Midden: 	Sies  

Harm  de Jong en Eling 
Onder: 
Evert Knijpstra, Kees Krikke 
Albert de Heij, 

en 

Dijkstra, 
Heij en 
de Jong. 

Schotanus 

'Io*'*•••••"*•""e"'400"••"*"".4)."'•""40"40'","*"loa"*""e"e"e"'4""o°"•40""os".""ito"e"o""48."4,40" 

Uit oude verslagen van jaarvergaderingen eed. las ik dat er vroeger 
een olublied van D.W.P. was, deze was echter bij niemand meer bekend. 
Aan onze oproep werd in eerste instantie niet gehoor gegeven, kort—
geleden kregen we dit toch binnen. 
De tekst van het clublied, geschreven in 1." 1950 door de voornalige 
commies van Sintjohannesga de heer Knol, word ingeleverd door "oud 
lid" Jan (van Yme) de Jong uit Sneek. 
Hij herinnert zich de tekst nog zeer  good,  als 12—jarige zong hij het 
met zijn elftal in vol D.W.P. tenue tijdens een uitvoering. 
Het was in  cafe  G. Bos, waar toen een toneelstuk met eigen krachten 
werd opgevoerd, genaamd Mariandel. 
Hoofdrolspeelster en —speler waren Boukje Vermaning en haar broer 
Johannes. Hierbij willen wij de heer Jan de Jong hartelijk bedanken 
voor het inleveren van de tekst van het clublied„ velen waren hier 
benieuwd naar.  
Verder hadden we graag nog oude foto's, we zijn bijna door onze voor—
raad, uiteraard worden deze teruggegeven. 

Dus graag ieders medewerking!!!!! 
Verder deze maand nog enkele wedstrijdverslagen uit de  Jouster  Courant 
van het seizoen 1953 — 1954. 

J.K. 

8- 



Workum—D.W.P. 4--1. 
in een snelle en'aantrekkelijke wedstrijd 
heeft D.W.P van Workum verloren met 
4-1, Hoewel de uitslag een Workum-over-
wicht doet vermoeden, was het tegendeel 
het geval en was het vrijwel de gehele wed-
strijd D.W.P, dat de toon aangaf. Spil Sia-
kaya — in grandioze vorm — en linksbin-
nen Nauta beheersten volledig het midden-
veld en aanval na aanval rolde op het Wor-
kum doel af. Eenmaal in de buurt van 
Van Gooliga's heiligdom gekomen ontbrak 
echter de schutter die het beslissende schot 
moest lossen. Bovendien werd Akkerman 
zeer sollede bewaakt door  stepper  Slootjes, 
zodat hij geen ogenblik een kans kreeg om 
gevaarlijk te worden. 
De eerste de beste aanval van Workum 
had echter direct resultaat en leverde een 
MO0i doelpunt op, gescoord door rechts-
binnen de Vries uit een voorzet van links-
buiten Boonstra. Wel wist D.W.P. hierna 
de bal twee keer in het net te laten ver-
dwijnen, doch beide doelpunten werden door 
scheidsrechter Bootsma wegens buitenspel 
afgekeurd. 
Zelfs zou Workum met een 2-0 voorsprong 
de rust ingaan, door een 'blunder van doel-
man de Grave, die helemaal niet reageerde 
op een vleugelschot van rechtsbuiten Boer-
srna, die met een volkomen houdbare bal 
in de rechterbenedenhoek succes had. ' 
Na de hervatting bracht Akkerman direct 
de stand op 2-1, na goed voorbereidend 
werk van rechtsbuiten v. d. Veen, en scheen 
alles weer mogelijk. 't Was spins een op-
eenhoping van D.W.P.-spelers voor de Wor-
kum veste, doch nimmer kwam 't schot dat 
een doelpunt zou betekenen. En zoa!s zo 
vaak gebeurt, bij een lava] van Workum 
bleef de gehele achterhoede van D.W.P. 
staan en linksbinnen Boersma schoot be-
heerst nummer drie in de touwen. 
Kort hierop werkte de Grave nog een bal 
in eigen doel alvorens hij zich, tengevolge 
van een botsing met één der Workurn voor-
waartsen liet vervangen. 
Waterlanker ging onder de lat staan en De 
Jong completeerde de laatste tien minuten 
de ploeg. In de stand kwam evenwel geen 
verandering meer aangezien Workum met 
man en macht de kostbare voorsprong ver- 
dedigde,
Scheidsrechter   Bootsma had het zeer ge-
makkelijk en floot naasealler genoegen. 

.7,J5 c-11  

Overzicht vierde klasse A, Zone. 
De grote slag om de leiding is voorlopig be-
slist ken gunste van M.J.V. De Meppelers le_ 
verden zelf uitstekende prestatie door in 
Leeuwarden met 2-0 van Blauw Wit te 

winnen, maar bovendien leden zowel lieeg 
als D.W.P. purctenverlies. Voor Heeg bleef 
de schade tot één punt beperkt 	Sneek 
werd het tegen. O.N.S. ecu puntloos gelijk 
spel — maar D.W.P. leed in Workum een 
gevoelige 4-1 nederlaag en raakte dus twee 
volle punten achterop. Een verzwakte Zwa-
luwen-ploeg bleek in Staveren toch nog te 
sterk voor Q.V.C. dat kansloos met 44 ver-
loor en met' sombere cijfers. de rij blijft 
slulen. De atand is: 

M.J.V." 	5 3 2 0 8 7— 2 
Heeg 	5 1 1 7 10— 
Workum 	6 2 1 2 7 15-13 
Blauw Wit 	5 3 0 2 6 20-6 
Zwaluwen 	5 3 0 14-10 
D.W.P. 	6 3 0 2 6 11-10 
O.N.S. 	6 2 2 2 6 1/-15 
Delfetrahuizen I  5 a 0 4 2 5-13 
Q.V.C. 	6 0 0 6 0 5-23 
Het  programme  voor as. Zaterdag ver-
meldt de volgende wedstrijden: 
Leeuwarden: Blauw Wit—Workum 
St. Johanneega : D.W.P.—O.N.S. 
Heeg: Heeg—Delfstrahuizen 
Meppel M.J.V.—Zwaluwen 

Belangrijke verschuivingen zijn Zaterdag 
niet te verwachten. Aangenomen mag toch 
worden dat zowel M.J.V. als  Hoeg  zal weten 
te winnen. Misschien krijgen de Meppelers 
het lets moeilijker dan hun concurrenten, 
maar dat de hoofdstedelingen een voldoend 
aantal malen de sterke M.J.V.-verdediging 
zullen weten te passeren lijkt toch niet erg 
waarschijnlijk. Blauw Wit is thuis licht fa-
varlet  tegen Workum en ook D.W.P. etart 
met iets betere kansen. 

Zaterdagmiddageoimpetitie ,* 
WOudsend-Makkum • 2-3 
0.N$. 2rV.V.L - : 	1-3 
11..T.S.C.-Y.V.C. • 	4-4 
C.V.V.0.-Nijland 	1-0 
Y.V.C. 2-Heeg 2 	2-3 
Hielpen 2-D.W.P. 2 	2-4 
Oeverzw.-De Kool 4 	64 
D.W.P.-C.V.V.O. 	/0-0 
Lemmer 	 '• • 0-1 
Liemmer-Babk 1 	5-1 

ZATERDAG 24  OCTOBER,  
Joure: 

14.00 u.: De Kool 4—D.W.P, 2 
St Johanneega: 

14,45 	D.W.P.-O.N.S. 2 (Ajun.)" 
15.30 u.: D.W.P.—O.N.S. 
19.30 	Zeal  Stoker 

Ledenvergadering S.Y.B" 
Idskenhnizen: 
• 15.45 u.: 	2—De Kool 5 • 
Delfstrahnizen: 

14.30 u.: D'Inrizen 2—O.N.S. 3  

ZONDAG  25 OCTOBER.  Joure: 
10.30 u.: De Kooi 2--Eineek 2 

(A jun.) 
12.00 u.: De /coi---Iaangweer 

(B jm.) 
12.00 u.: 	2—Sneek 5 

MAANDAG za  OCTOBER  
Joure: 

19.30 u.: Hotel Bijkereiee. 
Jaarvergadering C.S.C. 

D.W.P.--Oranje Nassau 3-4 
De tweede thuiswedstrijd van D.W.P. heeft 
voor de thulaclub een- wel zeer teleurstel-
lend 'verloop gehad. Het begon er al mee 
dat twee •spelers, :Siakaya en :Nauta, ver-
stek lieten gaan, zodat men op het aller-
laatste moment nog een •beroep moest doen 
op Lecatompessy en M. v. d. Wal. 
Ondanks deze tegenslag staken de groen-
hemden enthousiast van wal en dat leidde 
al spoedig tot een goed doelpunt van•  Ak-
kerman, die een fout van de Sneker doel-
man resoluut afstrafte. De gasten, die één 
invaller hadden, raakten door dit voor hen 
onfortuinlijke begin wat gedeprimeerd én 
boden daardoor D.W.P. de gelegenheid 
veelvuldig op de aanval te spelen. Van de 
tallozé kansen werden voor de rust nog 
twee benut, zodat de thuisclub met een 
schijnbaar veilige 3-0 voorsprong aan de 
tweede drie kwartier begon.  

Het liep na rust echter juist anders dan 
daarvoor. De Snekere die enkele wijzigin-
gen in de opstelling hadden aangebracht, 
liepen al direct hard van stapel. Vooral 
nadat een licht overwicht van de gasten 
een tegendoelpunt had opgeleverd, begon 
het bij D.W.P. te rammelen. Men wist elet 
het juiste tegenspel te vinden, met als ge-
volg dat de spelers elkaar meermalen in de 
weg liepen. Twee onoverzichtelijke situa-
ties voor het doel van De Grave leverden 
O.N.S. evenzoveel doelpunten op en ve was 
de stand tien minuten voor het einde weer 
gelijk, 3.. Maar zelfs één winstpuntje 
bleek ei-'VCior de thuisclub niet over te 
schieten. Want drie minuten voor het einde 
scoorden de gasten zowaar nog het vierde 
doelpunt en dat leverde hen dus °Jiver-
waelet nog de volle winst op. 

Overzicht vierde klasse A,  Zinc.  
Hier gebeurden Zaterdag vreemde dingen. 
Wie zal verwacht hebben dat M.J.V. op  
+Ikea  terrein tegen de Zwaluwen de eerste 
nederlaag lood? In vijf wedstrijden WAS de 
Meppeler 'eldoelman nog slechts tweemaal 
gepasseerd, maar Zaterdag moest hij in 

wedstrijd driemaal zwichten. En omdat 
de 31.3,V.-voorhoede slechts éénmaal raak 
sekoot, verloren de leiders met 3-1. Behal-
ve natuurlijk Zwaluwen, profiteerde ook 
Ileeg van deze verrassing. De stevige 5-2 
zege op Delfstrahuizen bracht de Hegemers 
nu zelfs aan de kop. Ook Blauw Wit zag, 
dank zij een goede 4-0 overwinning op 
Workum, z'n papieren weer wat stijgen. 
Jammer genoeg greep D.W.P. de kans niet. 
Wel kreeg O.N.S. in Rotsterhaule v66r rust 
een 3-0 achterstand, maar in de tweede 
helft liepen de Snekers .deze vlot in en 
scoorden in de laatste minuten zelfs nog 
het winnende doelpunt. De stand is nu: 

6 4 1 1 9 15- 8 
6 4 0 2 8 24— 5 
6 , 3 2 . 1 8 &- 5 
6 .4 0 2 8 17-11' 
7 . 3 2 • 2 815-18 
7 3 . 1 C 7 15-17 
6 3 '0 C.G 14-14 

Voor a.s. Zaterdag staan de volgende w .-
at.rtiden op het progTainnita : 
St. Johannesga D.W.P.—Blauw Wit 
Heeg: Heeg—Workum 
Leeuwarden: Zwaluwen--Delfstrahuizen 
Staveren : Q.V.C.—M.J.V. 

:ie klasse A: 

2e klasse A: 

a Jun. ard. C: 

Heeg 
Blauw Wit 
M.J.V. 
Zwaluwen 
O.N.S. 
Workum 
D.W.P. 
Delfstrahuizen 6 1 0 5 	2 	7-18 
Q.V.C. 6 0 0 6 	0 	5-23  



Clublied D.W.P. geschreven door de vormalige commies 
van Sintjohannesga, de heer Knol, I: 1950. 

Bij D.W.P. ons clubje 
voelt iedereen zich thuis. 
Zijn sterk de vriendschapsbanden 
nog sterker dan een kluis. 
Wij vechten voor elkander 
zijn samen een gezin, 
dan kan het haast niet anders 
blijft de goede geest erin. 
Wij zullen nooit verzaken, 
wat betreft ons clubbelang. 
En zullen altijd winnen 
voor geen club zijn wij ooit bang. 

Refrein: 
Hup D.W.P. laat de leeuw niet in z'n hempie staan 
Hup D.W.P. trek je beste voetbalschoenen aan. 
Hup D.W.P. vooruit geef hem van katoen, 
dan gaan we vast weer winnen, en worden KAMPIOEN. 

Bij ons geen slappe kerels, 
bij ons geen narigheid. 
Sportief willen wij blijven, 
voor nu en voor altijd. 
Daar zullen wij voor vechten, 
en dat bewijzen met een daad. 
Want ieder lid doet graag z'n best, 
zelfs trainen is dan een feest. 
Wij zijn en blijven altijd een, 
omhoog ons ideaal. 
Daarvoor geen offer ons te groot, 
dus zingen wij allemaal. 

Refrein: 

Overzicht vierde klasFe &Zrzle. 
Alles scheen  semen  e ?pannen era fieeg 
een prettige Zaterdag t bezorg0A. Natmur,, 
lijk was  dg'  1-0 overinning die de Hoge-
Tilers  In Leeuwarden op Blauw Wit hevock4 
ten op ~elf al eeg reden tot vreugde,..  
maar daar kwam nog bij dat de • overige • 
candidaten voor de titel puntenverile, le-. 
den. M.J.V. kwam tlybls tegen D.W.P. n.l. 
niet -verder dan eer.-  V-1 gelijk spel en' 
mocht mocht met deze puntetverdeling elf "nog.  
tevreden zijn ook.  Din  ene winstpunt lai 
ook voor D.W.P. nog peer belangrijk -Wo/47 
den; Zaterdag 21 November wordt 
protest tegen de Vocg-lopige uitslag van • 
de wedstrijd Heeg—D;W.P. (3-1) behan-
delt. Mocht dit WOlgteT1 toegewezen dan 
zullen de laatste twintig minuten von 461;4e 
wedstrijd moeten worelen overgespeeld; de 
beginstand wok* dani. 1-1 en' 	Mat- .• 	 . 
sleqJt,a is Von  Plow  roPeleP.In idev geval 

314 d 1---e0 nederlaag die de gwaluwerv, 
egtelt  Ifigen  ()ramie  Nassau leden voor.:7  

•Ileeg de wvselste meevaller. Voor 
lijkt de, situatie j de 5-2 nederlaag in': 
VeltIltrahuiZen 	itAiNookl 

ide .4444(1 1311114; • 

„.., .„ 	 43!  
., 8 • 4 	3 .; 1 	11.97--tfét•' 

Zwaluwen.. 	8 ö Q a 40 
O.N.S. 	. • e. 4 2 2 V .! 16-18 

,i1EllauW Wit 	8 	4 	1 	3 '9 211,-77  T 
•-• 	 ...S.' -8 16--L-18 

, Workum • 	8 3 1 4 ,7  
'.Deifstrahuizen, 8 2 0 6 ;41 13-22 

•---;$ • 0 ,o• 3o 
, 	•• 

verband met een selectiewed4trijd te 
.uithuixermeden staat de competltif Zater- 
,datt  sail.  Voor de 13-ploeg. 	o.a. opireete14,.. 
,de D.W.P.'er Slahaya; als reserve is aan-
gewezen •AlLigkerman. Vit de Veide 15'42Ctel.rt -  
Wien  zal t.z.t. het Noordelijk :Zaterdag-
Midrigrelftal worden geforréteerd, -„ ,‘:  

m.J.V.—D.W.P. 
In een tamelijk stevige wedstrijd is he ook 
aan D.W.P. niet gelukt om het sterke de-
fensieblok van M.J.V. te doorbreken. Het 
systeem van M.J.V., vijf verdedigers o één 
llijn op de rand van het strafschopgebied 
met daarvoor twee binnenspelers, benEivens 
een scherp opgestelde middenvoor en twee 
zeer snelle teruggetrokken vleugeleptders, 
pat zeer goed op het kleine terrein' (dit 
terrein heeft slechts een lengte van 944 me-
ter en het is onbegrijpelijk dat dit ,voor 
K.N.V.B.-wedstrijden is goedgekeurd) waar 
de meeste aanvallen  <floor  de goede doelman 
Van Aalderen met zijn verre uittrappen 
worden opgebouwd. 
Vanaf de aftrap trok heel M.J.V. ten •aan-
val met het doel een doelpunt te forgeren 
en daarna zelf achter de zaak dicht te gooi-
en. Dit wheen aanvankelijk ook te lukken 
want na een kwartier spelen  ISMS !Inks-
achter Waterlander zo OnfOrtkitinailC 014 eeP 
bal in eigen doel te koppen. (1----0)• 
Direct gooide M.J.V. achter de zaak ilieht . 	- 
en iedere -spelet- van 131/4W.P, inveg -een..1n4 
waker. 	 • 
Spil Ellahaya wfug beer es meester op;het 
middenveld, maar er was niemand die •  din  
uitgekookté passes wist af te ronden met 
een .doelpunt. 
Na rust ging D.W.P. direct in het offen-
sief en M.J.V. had moeite om de snelle Ak-
kerman steeds de baas te blijven. De paal 
stond eenmaal een doelpunt in de weg toen 
van Aalderen kansloos Wa.a, na een goed 
schot van Akkerman. 
Bij een volgende aanval was er een scrim- 
mage voor 't 	 links-ha'f Troost 
wilde de bal wegwerken en schoot keihard 
in, eigen doel. 1-7,1, 
Fel werd er In de resterende tijd gestreden  
QM  de winnende goal en scheldsrechter Pe-
ters was genoodzaakt de touwtjes goed aan 
te trekken om enige spelers in toom te 
houden, Gedoelpunt werd er niet meer en 
met een 1-1 gelijk spel kwam het einde 
van een wedstrijd zonder veel lickogteputen. 
Soireidareckaar Peter was de baste man. 



kies voor uw snacks 
het juiste adres  

heal  ze  hi]  de 
FRITES EXPRES! 

in het zomerseizoen 
kunt el ons dagelijks 
vinden hij het Nannewild 

DE WITH & SPIJKSTR A  
oude  haske 

Badpaviijoen 

CC 	OUDE HASKE 
eig.J.Onstwedder 

7C Tel 43  Aie  
/30.0 

	 ‘›- 'VN F  

Tweewielerbedriif 

LEMSTRA 
Oudehaske 

Tel. 05130-77212 
Tevens benzinestation en autoservice 

Café-Restaurant - Zaalacconunodatie 

„HET ANKER" te Scharsterbrug 
Hollandiastraat 50 

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

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

Vraag vrijbhjyend prijsopgaof bij de heer  II.  Jonkman, Tel. 05138-2350. 
k 

MABO- 
Bootservice 

ZEILBOTEN 
ROEIBOTEN 
TRAILERS 
KANO'S 
SURFPLANKEN 
REPARATIE 

Hasker6tgongen 3, 
OUDEHASKE 
Tel. 05130-77301 

• 
\

I 
• 

Rabobank 
voor geld 

en 
goede raad 

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

TECHNISCH BEDRIJF 

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

MUNNIKERUREN-SCHERPENZEEL GRINDWEG 168 

TEL. 05618-230 

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

-ERKENDINSTALLATEUR 

KOM VOETBALLEN!  welkom bij 	 
de voetbal 

vereniging  MIRE  
AANMELDEN BIJ R.VISSER-DE VRIES 05137-1739 pen1 



AMBACHTELIJKE 

SLAGERIJ JANSEN 
ROTSTERHAULE 
STREEK 125 
TELEFOON 1597 

UW DIEPVRIESVULLING ZOALS: 
ACHTERBOUT 
VOORVOET 
HALFVARKEN 
EN PAKKETTEN 

WIJ SLACHTEN ZELF 
OOK VOOR HUISSLACHTING 

UIT EIGEN KEUKEN: 
WORST 
LEVERWORST 
KOOKWORST 
HAM ENZ, 

SPECIALITEIT IN EIGEN GEROOKTE DROGE WORST EN SPEK 

ORNEL1S 
Midstraat 130 - JOURE - Tel. 05138-2563 

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

DROGISTERI1 

BA BYZAAK 

BIN NEI DE  HAL  I 
th  lepenIngetildon Willie! 

woanadela Inn 9.00 °ant 10.00  
nare  

!reeds fan 9.00 aunt 21.00 °ere 
moons fan 13.00 oant 17.00 non)  

EK  FOAR WENNINGYNRJOCIITINO 

EKOER 
DE JOUWER 

• 

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

EN DOE-HET-ZELVER  

It  
MIDSTRAAT 151 • JOURE 

REGTS 

S ORTKLEDING  
SPORTSHIRTS 
KOUSEN 
BROEKJES 
HOMES  
Adidas-, Puma-  en  Quick  
SPORTSCHOENEN 

Midstraat 39 	 ClOyf ,//11/1  

Tel. 2647 	 ([LAS 
Ook het speciale adres voor 

HENGELSPORrARTIKELEN  

Ga eens een praatje maken 
met uw sportepecialist 

7- IS M44R EEN WEET, 
W44R VOORTREFEELIJK EET. 

04 1/EI EENS BIJ ONS PROBEREN, 
EN GE  MIT  NOOIT vuu 
/IMES BEGEREN 

CAFETARIA "T CENTRUM" 
G. de Graaf, 

naast de  Jouster  Toren. Tel. 3390 I 

Veffigafflorijderimetonerijuleiding 

AUTORIJSCHOOL VALKEMA 
VAMOR/1411 

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

Bel vrijblijvend voor al uw informatie boven- 
slaand telefoonnummer 

Snel, voordelig 
en goed. 

Stomerij ouderwets 
goed en niet duur. 

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

"discount"  
FOTO- VIDEO • LECTUUR - BOEKEN 

Midstraat 153- 8501  AK  Joure — Tel. 6460 

'discount  

SCHOENREPARATIE 
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/?Civikaie bfértje be/Qngrijker 
f, 	ck-ul een doe/pint 	 114 0* 

Bezorgers  clubblad: 

Doordat er de vorige maanden toch enkele problemen waren met de ver-
spreiding van ons clubblad hopen we toch dat dit in de toekomst kan 
worden opftelost. 
Meestal wordt het clubblad de laatste donderdag van elke maand (uitge-
zondert juni/juli) uitgebracht. 
Ons streven is dan dat de bezorgers dan uiterlijk dit blad op de zater-
dag hebben rondgebracht. 
Er zijn enkele wisselingen plaats gevonden, zodat de lijst er nu als 
volgt uitziet: 	 Pr. Marijkeweg 
Harry ved, Velde : Rotstergaast 

	
Johannes de Vries: Streek StJoh. 

ArAen Veenstra 	: Streek R'haule 
	 Siemenstelle 

Langedijk 
	

Kerkhoglaan 
Boerenstreek 
	

Douwe v.d. Schaaf; Scharsterbrug 
Nieuweweg 
	

Ouwsterhaule 
Kadijk 
	

Bauke de Jong 	Rottum 
Gauke Brouwer: 	H.J. Groenstraat 

	
RinjeHeeringa 	Heerenveen 

Molenstelle 
	

GEert Dijkstra 	Joure 
Germ  Sloothaak 	Rohel 
	

Liesbeth de Boer : Joure 
Hogedijk 
	via leiders 	Bantega 

P811e 
	

St, Nicolaasga 
Jan Knijpstra 	M.J. Hogeboomstraat 
	

Delfstrahui zen 
de Grie 
	

Echtenerbrug 
Ruurdje Grondsma Oudehaske 

Haskerhorne 

Doet uw inkopen bij onze adverteerders 
Mede dankzij hen hebben wij dit klubblad. 

Deze zin leest u vrijwel in elke uitgave van het clubblad. 
Door hen is het financieel mogelijk elke maand weer een clubblad uit 
te brengen. Voor dit seizoen nog de maanden maart/april/mei. 
Waarschijnlijk vervalt de maand mei omdat de competitie wat langer duurt 
en het miW-toernooi in juni valt. Daarom wordt juni de laatste uitgave 
van dit seizoen. 
Er moet nog een overleg met de redaktie en het bestuur plaatsvinden, maar 
wij allen willen het niet bij dit ene seizoen laten. 
Daarom een verzoek aan adverteerders welke nog niet een advertentie in 
ons clubblad hebben9  en dit natuurlijk wel graag willen. 
Neem contact op met 64n van de redaktieleden, wij kunnen jullie dan 
nadere informatie geven. Bij voorbaat dank. 

redaktie. 

Ook wil de redaktie JAPPIE BERGER bedanken voor de kwaliteit van het blad 
welke hij elke maand weer aflevert. 
Jappie drukt dit blad altijd in de avonduren, dit kost hem dók de nodige 
tijd en moeite. 
Wij als redaktie (en waarschijnlijk ook namens Jappie) hopen dat de 
kwaliteit van het blad zich handhaaft en dat het aantal  copy  zal toenemen. 

'Wat zullen we doen, mannen? Gaan we buiten anderhalf uur in de 
modder lopen baggeren of zetten we het maar meteen op een zuipen?' 

'Te koud om te spelen? Nee hoor, viel best mee. Alleen jammer dat de 
scheidsrechter z'n fluit pas onder de douche van z'n lippen loskreeg.' 

Waarom is Wim van Hanegem eigenlijk nog geen manager van DS'79? 
Het stadion van de Dordtse club ligt tenslotte aan de Krommedijk... 



PROGRAMMA 8 maart 1986 
D.W.P. 1 
D.W.P. 2 
D.W.P. 3 
S.U. Joure 5 
D.W.P. 5 
Waskemeer 
D.W.P. C jun. 
DOW.P. dames 1 
Delfstrah dames  

- Hielpen 1 
- Wolvega 3 

- Heerenveense Boys 4 
D.W.P. 4 

- Stormvogels '64 3 
- D.W.P. B jun. 
- S.O. Joure C 3 
- Heerenv Boijs dames 
- D.W.P. 2 dames  

14.30 
14.30 
12.30 
13.15 
12.45 
12.45 
11.00 

1230 
imeee.o Se wm. e mw oemoi,mmwoelwO e .=a e t.ao. 0 0 .Miocmo.ers2 ea..,oe omf ,Mle o .mloo''o,,n o <==J o c,m o e,o c-, o ,,,, o e,,,c'., o ,,,o,_s_,  

VERJAARDAGSKALENDER 

f 

HIEP 
HIEP 
HOERA  

Rend  Schokker 	16 maart 
Hi  elke Mulder 	18 maart 
Jan Meine Dijker 20 maart 
Herman van Zwol 26 maart 

•""•''''o`""•~•""'.."'"Gon'—'oo.'os«.°0•" 0.".0".• 

LEDENMUTATIES 

Ire-dud:51d  
Bettie  Akkerman 

Nieuwe leden: 

Bedankt als lid 

Liemdyk 1 Rotsterhaule 

Hoewel het precies hetzelfde betekent, klinkt 'Coopertest heel wat 
interessanter dan 'In twaalf minuten tijd zoveel mogelijk rondjes lopen', 

voorbeeld  De burgermeester zou een boom planten, maar het gat liet 
hij door zijn ............ 	( Bode graven ) 

1 Hij kan niet zo goed vangen, maar deze keer scheelde het niet veel 
of hij 0000009•0000.000. 

2 Toen de klei voor de bouw op was, konden we gelukkig met OG00000000 

Alle herten lagen in het gras, alleen een eindje verder zag ik een 
eenzame .................... ! 

A.  Ik schaak  slecht, maar ik denk dat ik nog .. 0I0•00000 .......... 
2 Daar zwemmen geen vrouwtjes eenden, dat zijn allemaal . 0000000000 
6 Het is gezellig met nonnen  te schaken,  maar ik vind het ook spannend als 

ik met 	  
I Zoveel geld voor dit stapeltje hout? Man, ik wed dat ik daarvoor ginds 

een heel 	 ............... 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++-H-+++++++++++ 
De oplossingen van deze puzzel staan op pagina iy 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Het zijn slechts de hele grote scheidsrechters die kans zien een 
wedstrijd kort te houden zonder 'm dood te fluiten, 



Zaalvoetbalverslag van de C—JUNIOREN, 

We vertrokken om 5 voor half 8 en gingen per auto naar de Doniahal 

in Sint Nicolaasga. We speelden de eerste wedstrijd om 8 uur tegen 

S.C. Joure, de tweede wedstrijd om 10 voor 9 tegen Balk en de derde 

wedstrijd om 10 over 10 tegen G.A0V.0. Alle wedstrijden wonnen we 

met 3-1. De goals werden gescoord  doors  

Gjalt van Hes 

Henkie de Jong 
Polken de Vries 

Ype van der Zijpp 

Hielke Mulder 

4 keer 
2 keer 

1 keer 
1 keer 

1 keer 
..»,,"".""er''oe.".0'"*""*""e"*.ro"*.'"'.«".'"'•'-"o""0""e""0-'0°"'io"'e."*.D"'o""'<a"'oo0 —"e'r."0.»-'e*""e"" 

Jongens gefeliciteerd, prima prestatie! 

A.—JUNIOREN van D.W.P. 

Als eerste willen wij als leiders de ouders die ons naar de uit—
wedstrijden hebben bijgestaan in het vervoer van onze ploeg, 
hartelijk bedanken, 
En dat we, nu de winterstop achter de rug is, graag nog eens een 
beroep op hen kunnen doen naar de komende uitwedstrijden. 
Zoals u wellicht van uw zoon had vernomen, dat wij de eerste helft 
van de competitie leuk mes hebben gedraaid. 
En dat we nu op 44n van de bovenste plaatsen prijken, wat we na de 
winterstop graag willen behouden. 
Ons streven is om groepskampioen to worden, daarom vragen wij als 
leiders aan de jongens, haal je ouders over om te kijken naar jullie 
wedstrijden dan worden de prestaties misschien nog beter, 
Verder hebben wij op 30 april en 24 mei a.s. een A—junioren—toernooi. 

leiders: Jan ten Boom en Albert Hol, 

VERENIGINGSNIEUWS 
In de hal van de kantine vonden wij de volgende mededeling van het 

bestuur: 	Attentie 

Bij navraag bij de K.N.V.B. het volgende: 

Als de velden zijn afgekeurd door de consul mag er niet 

op worden geoefend. 
emml 0c.o w.1 01,....~.4.100~0 ~40 ~1W 0.-Wo ~0 160. 4,01~0 

	 INGEZONDEN 
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor alles wat ik heb gekregen in 
en na de periode in het ziekenhuis. 

Marten Huisman. 

Zij: 'Ik waarschuw je, mijn man is binnen een uur terug.' 
Hij: 'Maar ik heb niets gedaan.' 
Zij: 'Weet ik. Maar als je het wilt doen, doe het dan vlug.' 

Rechter: 'Uw man beweert dat u hem bedrogen hebt.' 
Zij: 'Nee, meneer de rechter, hij heeft mij bedrogen. Hij zei 

dat hij de stad zou uitgaan, maar hij is niet gegaan.' 



Kaartrubriek door B. de Vries. 

31 december was de zesde competitiewedstrijd 

kaarten in de kantine. 

Aanwezig waren 26 man. 

Winnaarsronde: 

1, P. Hogenberg en J. Zwart 

2, E. Jager en H.L. de Jong 

Verliezersronde: 

1, Mevr. Mulder en  Henk  de Vries 

2. Alb. de Jong en J. ten Boom  

Poedelronde: 

1, 11. Zwier en Sj, van der Molen 

2, A. Visser en J. Vermaning 

De stand na 6  wedstrijden is  als volgt: 

  

  

       

B. Zwart 46 
M. Rondhout 32 
A. Visser 32 
J. Zwart 32 
P, Hogenberg 26 
Joh. de Vries 24 
Mevr. de Vries 22 
J. van Hes 22 
E, Jager 22 
Sj, van der Molen 22 
H. Boek 20 
S. Mulder 18 
Jo  ten Boom  18 
Alb.  de Jong 16 
H0  Zwart 14 
Mo  Modderman 14 

0 '0 	0 C.  0 

P.K. de Jong 14 
H. Zwier 14 
H.L. de Jong 14 
Geert de Jong 12 
H. Mulder 12 
Hannes de Vries 12 
Mevr, Mulder 12 
B, de Vries 8 
Henk de Vries 
Klaas Woudstra 
A. v.d. Heide 
Jitze de Vries 
F. Vaartjes 
S. Poepjes 
J. Vermaning 

O C O C O 

e 
6 
6 
4 
4 
4 
2 

De heer de 
slagje, zo 
kaart club, 

Vries ook deze maand weer bedankt voor het maken van dit ver~ 
is iedereen weer op de hoogte van het reilen en zielen van de 
De komende avonden zijn; 14 maart 

4 april 
25 april 

Dus data om te onthouden111! (red.) 

DAMES DAMES  

Dringend verzoek aan alle dames om de training bij te wonen. 
Ondanks de weersomstandigheden is bet trainingsveld wel vrij hard 
maar er is, op sportschoenen, vrij goed op te trainen. 
Zo is het ook voor de 6 	7 personen die altijd wel komen ook 
mooier. 

Leiders dames. 

DE ANTWOORDEN ANTWOORDEN VAN DE VOETBALKWIS  vraag I A, vraag 2 D, vraag 3 A 
vraag 4 D, vraag 5 B, vraag 6 C, vraag 7 B, vraag 8 C 

DE OPLOSSINGEN VAN DE PLAATSNAMENPUZZEL vraag 1 Hattem, vr2ag 2 Zandvoort, 
vraag 3 Hindelopen vraag 4 Rotterdam vraag 5 Woerden, 
vraag 6 Monnikendam vraag 7 Boskoop. 



NEE i ro 

IEUW 
Als u Abonnee-Lotto via 
onze club speek, krijgen 
wij extra inkomsten. En u 
weet 't: die kunnen wij 
best gebruiken! Onze 
Lotto/Toto-functionaris zit 
klaar om u als Abonnee-
Lottospeler te noteren. 

alv(x-Ab 1 
toernooi 

LANGWEER - De zaalvoetbalternooi-
en van Balk, DWP, GAVC, Langweer, Re-
nado, Sc. Joure en VVI zijn zeer sukses-
vol verlopen. Zaterdag werden in Het 
Tsjullan te Langweer de laatste wedstrij-
den gespeeld. 

De eindstanden van de laatste speelda-
gen zaterdag 1 februari en zaterdag 8 fe-
bruari 1986 zijn hieronder vernield. 
Eindstanden „Donialittl" te St. Nicolausga op zater-
dag 1 februari 1986: Poule Ca; Balk 2C 3-6, 10-2; 
GAVC 2C 3-3, 3-5; Sc. Joure 5C 3-2, 3-4; Sc.  Jowl:  31) 
3-1, 4-0. Poule C4: Balk 3C 3-5, 12-5; VVI 2C 3-4. 8-5; 

Sc. Joure 7C 3-2, 4-10; Sc. .louro 6C 3-1, 2-6. Poule 
C6;  DWI'  20 3-6, 9-3; Sc. Jouro  BC  3-4, 8-4; Bulk 5C 
3-2, 6-5; GA  VC  403-0, 1-12. Poule 53: Sc. Jouro 413 
3-5, 11-5; Sc. Jou re. 20 3-4, 1(1-'7; Langweur 113 3-3, 
3-7; DWP 113 3-0, 1-12. Poule A4: DWP 2A 3-6, 5-1; 
Sc. JOIll'e 5C 3-4, 4-3; GA  VC  2A 3-1,-2-4; Sc.  Jowl)  9A 

, 3-6. 
Eindstanden „Tsjillán" te Langweer op zaterdag 1 
februari 1986: Poule C5: Ronado 20 3-4, 8-4; Balk 4C 
3-3, 8-4; Sc.  Jowl:  41) 3-3, 5-5; GA  VC  30 3-2, 6-14. 
Poule D2: Sc. Jouro '71) 3-4, 6-5; Itenado 2D 3-3, 7-5; 
DWP D 3-3, 4-(3; Sc. Jouro 61) 3-2, 4-5.  Pouts  E2: Sc. 
Jouro 	4-7, 12-2; Sc. ,loure 5E 4-6, (1-2; Henado 2E 
4-5, 8-2; Langweer 11; 4-2,2-1:3; GA  VC  22 4-0, 1-10. 
Eindstanden „Tsjillan" to Langweer op zaterdag 
februari 1986:  Poole  C7: Sc. Jou re 100 :3-4, 10-1; 
Langweor 2C 3-4, 7-4; Sc. ,louro 5I) 3-2, 4-5; Sc. Jouro 
(IC 3-2, 2-9. Poule DI: V  VI It)  3-6, 7-2; ltonado 1D 
3-4, 0-4; Sc. dooie  ill  ;1-2, '7-6; GAVC 11) 3-0, 2-10. 
Poule D3: Sc.  Jowl)  81) 3-5, 5-3; V  VI  21) 3-4, 10-3;  
Remick)  :31) 3-2, 7-8; GAVC 21) :3-1, 3-11. Poule El: 

214.; 4-6, 14-2; Rental° 1E 4-5, 7-6;  VV  I 111 4-4, 
2- I;Sc. Jouro 3E 4-3,6-7; CIAVC 154-2. 1-14. 

In totaal namen deel aan dit toernooi 
maar liefst 101 teams, hetgeen zo'n 720 
spelertjes inhoud. De deelnemende ver-
eniging zorgden beurtelings voor een 
vlot verloop van de toornooiclagen, door 
middel van. zaalwachten enz. Ook de arbi-
trage werd goed verzorgd door zelf aan• 
getrok ken scheidsrechters. 

SINT JOHANNESGA - Nadat de 
baan schoongemaakt en op enkele 
plaatsen behandeld was met kokend 
water, lag de ijsvlakte te Sint Jo- 

tanne sga er weer als een spiegel bij, zo-
dat hij voor het publiek kon worden 
opengesteld. Maandag 10 februari 
was de  bean  beschikbaar gesteld aan 
de voetbalvereniging DWP voor een 
ledenwedstrijd. De organisatie be-
rustte bij de leiders en de prijzen wa-
ren beschikbaar gesteld door Actie 
75. 

38 Personen hadden zich laten in-
schrijven, maar er kwamen 32 aan de 
start. Na een zeer felle strijd kon organi-
sator Geert de Jong de eerste prijs over-
handigen aan J. Dijkstra. Tweede werd 
W. Krist, derde B. van .ftes, vierde A. 
Veenstra en vijfde J. Sloothaak. 

DE GEMAKKELIJKE 
MANIER 

VAN kOlfrn SPELEN   

L 

SPEEL MEE IN DE 
ABONNEE'  , , 
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Wist U dal  

• .... de onbekende grensrechter in de rubriek "YN 'N SULVEREN  PANE"  van 
de vorige maand THIJS HUIZINGA uit Heerenveen is? 

• .... de politie zaterdaemiddap:s regelmatig snelheidscontroles  OD  de 
Streek houdt? 

het tweede elftal hiervan niet  on  de hoogte Was en dat het hun zo—
doende enkele bekeuringen kostte? 

2 .... zij de rest van de vereniging willen waarschuwen voor een witte  Volvo?  

• 0000 HENK DE VRIES tijdens de prijsuitreiking van het schaatsen in de 
kantine ook een prijs kreeg uitgereikt, omdat hij de oudste deelnemer was? 

"0'="0 1=' 0 -1000."(10 '=" 0 ,9 1-' 0 '"  

HARTELIJK CEFELICITEERD11 

  

    

 

Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van ons 
zoontje en broertje 

i)o eh  tun  opp e 
Wij noemen hem n:16 

ANNE KNOL 
GRIETJE KNOL-HUITEMA 
JANET 
ALINDA 

5 februari 1986 Binnendijk 6 
8461 LI) Rottum, 

Tijdelijk: ziekenhuis „de Tjongerschans" Heerenveen 	- 	kamer 1114. 

Voordat de copie ter perse ging: kregen wij ook het bericht binnen 
dat Geert en Geertje Veenstra te Joure gezinsuitbreiding hadden ge—
kregen, een dochter Gerda Annet geboren 16 februari j.l. 



kandel in keematerialen 
kenalstetkezifnen CR 
aanverwante artikelen 

Boainiv- en Aannemersbedrijf 

FA. H. FABRIEK 
EN ZN. 

Streel( 59 
St. Johannesga 
Tel. 05137-1207 

S.R.V. RIJDENDE WINKEL 
sToPir OOK VODIR UW llW 

rnelkproducten 
doordeweekse  on  boodschappen 

DAGELIJKS  VERSE  groenten  fruit 
Jolla do Jong 	Jan 61dIrtir 
Hogodlik 11 	sRv 41.J.Hogeboomatraat 15 
10.1467 	 doll. 1070 

SUPPORTERSCLUB S.C. HEERENVEF.N 

o 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. 

s c. HEERENVEEN OP WEG NAAR DE 
ERE DI VISIE 

SC HEERENVEEN 

BOUVIERKENNELL 707 'HOGEDIJIC 

Ellis. H„ll, deJang 
Mooed ll Pig 24 S3 Tr. JO th/Al  

gell (0)5 d 37 017492 

Will od frOV70- ffa fii? a r ll 

ocijnoon hello] efill good &all-alder PgilkOB fie &gap 

**************** STRIPOTHEEK RATAPLAN VIERHUIS HOLLAND InUnaItValt ** * * * * * * * * * * * * * 
** 	 ** 
** ** 
** ** 
** Strips zijn tegenwoordig erg populair. Iedereen leest ze, overal. Nischien ** 
** ** 
** staan ze er niet bij stil, maar U leest toch ook altijd Fred Basset in de L.C.? ** 
** 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.  On  als ** 
** ** 
** ze ziek zijn nog eens te lezen. Jan is tien maal ziek geweest en heeft al zijn ** 
** Roel Dijkstra's  lien  maal gelezen. Hij weet al hoe het verhaal afloopt voordat ** 
** ** 
** hij begonnen is te lezen. Stripalbums zijn tenslotte ook erg duur, dat kan ** 
** ** 
** niemand ontkennen. Een normaal album kost F 6,75 en de Suske en Hiske's F 4,65. ** 
** De goedkoopste en handigste manier  on  stripalbums te lezen is lid worden van ** 
** ** 
** STRIPOTHEEK RATAPLAN in Vierhuis. Deze bezorgt om de 14 dagen stripalbues 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 y v ** 
** ** 
** voor uit betaalt krijgt U nog extra korting en enkele albums elke week EXTRA, GRATIS! ** 
** De stripotheek heeft alle albums van Asterix,  Lucky Luke,  Roodbaard,  Blueberry, 

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

- ** 
** ** 

worden, en me Lucas ** Als U lid wilt d kunt U bellen L v.d.Holen, tel: 05137-1253 
elt 

** 	 _.,-... 	........  
** Schrijven  nag  ook, naar Vierhuisterweg 23, 8507 C6 ROHEL. • .s- ,,,„,„.,----.-''' "- 4, ** 
** 

__ ** 
** ** 
** ** 

* * * 31. 41. 4#. * 3i. * 41-  •IF  * * * * * 	 ***************** ** 
STRIPOTHEEK RATAPLAN VIERHUIS HOLLAND *****************  

* * * 4£• * * * 3€•* * * 41. * * 4t- * 



DAMES-TIENERMODE 
MIDSTRAAT 89  -  JOURE 

Ingang ook aan de achterzijde met parkeer-ruimte. 

Heeft u bouwplannen 
voor nieuw-

en verbouw ? 
Bespreek ze dan 

vrijblijvend met 

BOUWBEDRIJF AANN 
H. J. VISSER 

STREEK 133 

8463 NG ROTSTERHAULE 
tel. 051371224 

Is voetballen 
een knullensport? 

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

KOM VOETBALLEN! 
Ook meisjes vanaf 11 jaar 
zijn welkom bij 	 

v.v. O.W.P. 

BRUINSMA TAPIJT 
MIDSTRAAT 87 

JOURE 
tel. 05138.3794 

VAARTJES  
Renovatie.Voeg.Vlecht. 

en  Tim merbedrijf 
BANDSLOOT 3 
BANTEGA 	tel. 05145.229  

UW BAKKER 
AAN HUIS  

year  een dagelijks 

vers produki 

R. v.d. SCHAAF 
Streek 117 

8463 NE ROTSTERHAULE 
tel.  05137-1972 

Hai 
1)aaris 

de  
bladen- 
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 verzorgen van uw: 

* bedrijfsnoekhoudingen 
* administraties 
k  BTW  en loonaangiften 
* A en  T biljetten 

PASTORIELAAN  7  NIEUWEHORNE 
TEL,  05135-1674 

NIEUWEWEG 6A KOUDUM 
TEL, 05142-2552 B,G,G,  1457 

DE MODE STEEDS EEN 
STEEKJE VOOR MET 
PHILDAR BREIGARENS 

OOK GOED IN: KLEINVAK 
ONDERGOED 
TEXTI EL  

KALSBEEK speelgoed 
MIDSTRAAT 68 JOURE 101.05138.3811 

bekend om ons ruim assortiment speelgoed. 

»poppen;dierenirspellen;puzzels;modelbouw. 

speciale afdeling voor modclauto•verzamelaar Mensal 78 
Tel. 05138-2975  AWE  
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