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MF Al GENERATIES LANG 
's WERELDS MEEST 
VERKOCHTE TREKKER 

Off. MASSEY-FERGUSON DEALER  

Akkerman 
Mechanisatiebecirlif 

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

pebroeders de 	oning 
oedkoop 	n waliteit  

Ruime keuze 
KAMEaPLANTEll 	ROZEN 
SNIJ PLANTER 	NE I GE 

ROMER 	coro VEREN 
EESTERS 	l'ERKPLA STEN 

OOK 1100R 
TUINAANLEG 

EN 
ONDEHHOUU 

Bloem- en Tuincentrum 

Gebr. De Koning 
Meerweg 3-5 - Rohel - Tel. 05137-1331 

KOMPLETE WONINGINRICHTING 

e 	 BV  
STREEK 180 - ROTSTERHAULE - TEL05-137- 1310 

Garagebedrijf 
BIJKER 

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 
ruitentvissers 
uitlaten 
onderhoudsbeurten 
remservice 

RIJWIELEN 

BROMFIETSEN 

TWEEWIELERBEDRIJF 

J. KRIKKE  
Streek 107 - ST. JOHANNESGA 
Telefoon 1487 

Debitante der Nederlandse Staatsloterij 

S. Krikkee-Tuiten 

STREEK 111 
Tel. 05137 -1632 

De zekerheid met prijs en 
kwaliteit g6éd te zitten! 
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TAPIJT 

„5,44 

Vierhuisterweg 25 
VIERHUIS 
(aan het Tjeukerneer) 
Tel. 05137-1363 

BOERDERIJ-
BAR-DANCING 
DISCOTHEEK 
BRUIN  CAFE  

     

KAPSALON 

      

      

s, •  

    

"ANNEKE" 

 

HOCEDIJK 126 SINT JOHANNESCA 
TEL: 05137-1818 

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 



APRIL "1986" 

le jaargang nr. 8 

Clubblad voetbalvereniging  "DE WITE  PEAL"  
Rotsterhaule 

Opgericht 19 juni 1947 

BESTUUR: 

voorzitter 

secretaresse 

penningmeester 

leden 

consul  

clubgebouw  

- 0. Bijker 
Prinses Marijkeweg 1 Rotsterhaule 

	
tel. 1782 

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

- U. Gongrijp 
de Grie 33 Sintjohannesga 
	

tel. 1628 
- A. van der Meer 
Nieuweweg 49 Rotsterhaule 
	

tel. 1894 
- G. Sloothaak 

Kampweg 7 Rotsterhaule 
	

tel. 1286 
- J. Haven 

Molenstelle 11 Sintjohannesga 
	

tel. 1831 
- C. Visser (jeugdcommissie) 
Prinses Marijkeweg 11 Sintjohannesga tel. 1738 

- W. Toering (jeugdsecretaris) 
Kolklaan 12 Heerenveen 

	
tel 05130-27465 

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

- de Grie Sintjohannesga 	tel. 1788 

FEESTCOMMISSIE AKTIE '75: 

leden • Geert Dijkstra 
Jol 14 Joure 

- Minne Modderman 
Streek 54 Sintjohannesga 

- Harry Visser 
Geert Knolweg 73 Joure 

tel. 05138-4049 

tel. 1764 

tel. 05138-5090 

redaktie 
MEDEWERKERS CLUBBLAD: 

- Jappie van Hes 
Molenstelle 13 Sint johannesga 	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 

drukwerk 

typewerk 

- Jappie Berger 
Pealskar 9 Joure 

- Lucas van der Molen 
Vierhuisterweg 23 Rohel tel. 1253 

  

BANKRELATIES: 

 

     

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

Merkwaardig toch, hoe snel een speler weer in staat is overeind te 
springen als blijkt dat de scheidsrechter zijn theatrale duik niet met een 

strafschop honoreert. 

V. V 



tel. 1953 

tel. 2024 

tel. 1501 

tel. 2070 

tel. 1933 

tol. 05130-5213 

tel. 1954 

tel. 1286 

tel. 1636 

   

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  

Se 	- Wiepie Veen 
Boerenstreek 5 Rotsterhaule 	 tel. 1860  

- Marten Lageveen 
Nieuweweg 51 Rotsterhaule 

A 	- Jan ten Boom 
de Grie 20 Sintjohannesga 

- Albert Hol 
Molenstelle 4 Sintjohannesga 

- Siebe Poepjes 
Schoterweg 30 Rotstergaast 

- Anne Knol  
Fonder  13 Rottum 

C g Jurrit Wierda 
KerkhoLlaan 0 Sintjohannesga 

- 'Una°  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 

dames 2 : - Wietze Zwart 
Streek 81 Sintjohannesga 

. 	• — o —  • —.—.—.  

tel. 1628 

a tel. 1951 

tel. 2019 

Sintjohannesga 
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	  Kort verslag van de vergadering van bestuurders van 
AN DE BESTUUnSTAFEL voetbalverenielngen uit de gemeente SkarsteriAn en 

	 leden van het bestuur van de 
D.W.P. was vertegenwoordigd door 0. Dijker en 
U. GoIngrijp. Algemeen wordt gesignaleerd dat het 
steeds moeilijker wordt om kaderleden te werven. 
Tevens wordt opgemerkt dat de periode waarover men 
een funktie binnen de vereniging wil bekleden steeds 
korter wordt. Aangegeven wordt dat het reglementair 
vereiste lidmaatschap van de K.Y.V.B., en dan met 
name voor de kategorie jeug'.1eiders als problematisch 
wordt ervaren. De relatie tussen bondsburo en de 
everenigingen wordt als goed ervaren. De service- 
verlening van de medewerkers wordt als positief 
omschreven. 

"Jeugdcompetitie" : Gesproken wordt over reisafstanden en aanvangs- 
tijden van met name D, E en F pupillen. De heer Boomsma vertelde over 
de moeilijkheden van n.l, de wenslijst, over de sterkte van de 
elftallen, het tekort aan velden  etc.  
3 april was er een vergadering van verenigingen en leden van de 
Y or.7.13, in verband met de nieuwe ledenadministratie. Voor D.W.P. 
waren aanwezig U. GoIngrijp en R. Visser - de Vries. 
De heer v.d.  Ley  gaf aan de hand van dia's een duidelijke uitleg 
van het nieuwe ledenbestand. De nummering van de leden zal weer 
beginnen met 1. Voor 1 september moet alles opnieuw worden geregistreerd. 
Verder nog een prettige mededeling, de heer Hessels, beheerder van 
bar "DE VROLIJKHEID" heeft spontaan aangeboden als sponsor op te 
treden voor het A elftal van onze vereniging. De bedoeling is de 
A junioren voor het komende seisoen geheel in het nieuw te steken. 
Een loffelijk streven. 
P.S., Willen de elftalleiders de ruilformulieren van de door de week 
gespeelde wedstrijden afgeven bij het secretariaat? Dit om vertraging 
te voorkomen. 

Beste lezers, 
Het heeft wat lang geduurd voordat het clubblad 
weer uit is, want wij hebben de maand maart over-
geslagen. De reden hiervan was dat na de vele 
afgelastingen, vanwege het koude weer, er gewoon 
weinig viel te vermelden. 
Gelukkig kan mon in deze editie eindelijk weer 
verslagen lezen over .... V0ETBALLEN111 
Jawel, er is weer volop gevoetbald in competitie-
verband. Hieruit kunnen we met volle tevredenheid 
constateren, dat vrijwel alle elftallen van DWP 
de winterstop gelukkig goed zijn doorgekomen. 

Van de Herrinert u zich deze nog", welke in de vorige editie 
Uiteraard komen we ook dit keer weer met de rubriek 

editie zo'n geweldig debuut beleefde. (wat een 	redaktie- 
prachtige jonge koppies he). Ook kunt u als vanouds tafe0 
weer kennis maken met: "De voetbalkwis, en natuur- 
lijk "Yn tn sulveren rgne". Al met al hopen wij 
dat u gezellig onderuit gaat in uw luie stoel, met dit keer niet "De 
in de wereld", maar "De toestand in en rondom het voetbalveld" .... dus Het 
CLUBBLAD. De redaktie. 

toestand 

Vandaag viert AGOVV z'n 72ste verjaardag en niemand die er bij het 
borrelen aan denkt dat de letters van de club staan voor Apeldoornse 

Geheel Onthouders Voetbal Vereniging. 

'Hoezo, zwartgeld? Als mij gevraagd wordt ergens een zaak te 
openen, vind ik dat een eer. Daar wil ik niet eens geld voor hèbben!', 
aldus de gelouterde vedette tijdens een onaangekondigd bezoek van 

de FIOD. 



van de voorzitter 

Sportvrienden, 

Na de winterstop zijn we nu al weer een aantal 
weken bezig, met alle elftallen, en zoals het er 
nu uit ziet toch met redelijk succes. 
Ik zou graag zien dat de samenwerking tussen 
elftalleiders onderling wat flexibeler zou worden, 
zodat er wat meer respect komt voor elkanders stand-
punt. Jongens en meiden blijf knokken in de laatste 
fase van de kompetitie„ want we willen graag weer 
eens een kampioensfeest vieren, van wat voor elftal 
dan ook. 0. Bijker 

r?,artrul-)riek oor J, de Vries 

april was de negende competitiewedstrijd 
1 aa.r7ton in de kantine. 
Aanwezig waren 24 deelnemers. 

De prijzen vielen als volgt: 

Winnaarsronde  
1. L. de Jong en . Boek 
2. H. (Le 'fries en J. van Des 

Verliezers ronde 
1. G. de Jong en G. Doek 
2, Mevr. Mulder en J. Vermaning  

P.)edelronde  
1. J. ten Boom en S. v.d. Molen 
2, R. Zwier en M. Rondbout 

Stand na 9 wedstrijden is als volgt 
1. Nor altijd B.. Zwart, gevolgd door 7.[. de Jong, resp. 0 en 42 punten. 

H. Boek, P.K. de Jong en leb wel, niet de eerste maar wel de beste 
redaktielid J. de vries volgen alle drie met 36 punten. 

10 Wat moet do scheidsrechter beslis- 
sen indien een speler het speel- Test uw kennis der 
veld betreedt om zich bij zijn 
partij te voegen zonder zich bij 
de scheidsrechter te melden? (1 punt) 

2. Wat is een strafschop? (1 punt) 
3. Wat zijn de voorwaarden, alvorens een toe-

gekende vrije schop te nemen? (2 punten) 
4. Wat voor spelhervattingen zijn er? 

5 goed = 1 punt 7 goed = 2 punten 
5. Waar moeten de spelers blijven bij het nemen van strafschoppen 

verlenging? (2 punten) 
6. Indien na een verlenging de stand nog gelijk is en er moeten straf-

sehoppen worden genoemen om een beslissing te verkrijgen, wie mogen 
die nemen en hoeveel er in eerste instantie genoom worden? (2 punten) 

antwoorden blz, 
"o"o " o"e"o"o"  

OPVOLGER VAN DE 'TANGO' 

spelregels 

na de 

Dit is 'in dan, de offi-
ciële bal op het WK-
voetbal in Mexico. Hij 
heet de Azteca, is de op-
volger van de „Tango", 
die bij het vorige WK 
werd gebruikt en zal 
zijn eerste omwenteling 
op 31 mei maken, wan- 

neer wereldkampioen 
Italië en Bulgarije el-
kaar in de openingswed-
strijd ontmoeten. Deze 
handgenaaide  Adidas-
bal is speciaal af ge-
stemd op extreme 
Mexicaanse klimatolo-
gische omstandigheden. 

Primeur!  Ajax  speelt vanaf aanstaande zondag op rood-wit gestreepte 
voetbalschoenen. 

Nog even volhouden, heren. Binnenkort is het zomertijd en dan traint u 
weer bij daglicht. 



( van de jeugdcommissie 
We zijn zo langzamerhand in de periode gekomen waarin veel 
tournooien worden gespeeld, hieronder een overzicht van de 
tournooien die door de jeugd van D.W.P. worden gespeeld. 

A—JUNI OREN 

30 april D.W.P.—tournooi te Sintjohannesga 
24 mei 	gezamenlijk tournooi te Sintjohannesga 

B—JUNIOREN 

	

24 mei 
	

gezamenlijk tournooi te Joure 

0—JUNIOREN 

	

24 mei 
	

gezamenlijk tournooi te Sint Nicolaasga 

D—PUPILLEN 

30 april J. Reen tournooi te Idskenhuizen 

	

24 mei 
	

Scheidsrechtertournooi te Gorredijk 

	

31 mei 
	

Thor—tournooi te Lippenhuizen 
7 juni gezamenlijk tournooi te Lemmer 

E—PUPILLEN 

30 april Heerenveense Boys tournooi te Heerenveen 

	

8 mei 
	

E.B.C. tournooi te Oosterzee 

	

24 mei 
	

gezamenlijk tournooi te Balk of Idskenhuizen 

	

31 mei 
	

Bakhuizen—tournooi te Bakhuizen 

Daarnaast wil ik nog eens de aandacht leggen op het volgende. 
Volgend seizoen worden wij geconfronteerd met het vertrek van 
3 leiders, om voor elk elftal 2 leiders te hebben zullen deze 
mensen er beslist moeten komen willen we het volgende seizoen 
weer optimaal van start game 
Een ieder die is geintresseerd kan contact met ons opnemen. 

!!! LAAT ONS NIET IN DE STEEK, MAAR VOORAL DE JEUGD NIET !!!! 

WIETZE TOERING 

LEDENMUTATIES 

Nieuwe leden: 
Albert Hessels Vierhuisterweg 25 Rohelog  

Jacob Hessels Vierhuisterweg 25 Rohel. 

Hielke Kramer M.J. Hogeboomstraat 17 °I  
Sintjohannesga 

Binnendijk 6 Rottum 

Bedankt als lid 
WWII ONO ••••  

inlevering kopie klubblad 

Voor het clubblad van MEI 

kunnen jullie kopie in—

leveren voor: 

woensdag 	21 M E I  !!!! 

Kopie welke later wordt 

ingelevert kan niet meer 

in dit mei—nummer geplaatst 

worden. Willen jullie hier 

rekening mee houden. 

Redaktie 

Verhuisd 
Anne Knol  

ij 

r349"'0""'0."0 '"" • -••"" 
VERHUISD? Bent u verhuisd of gaat u verhuizen, geef dan wel vroeg—
tijdig een seintje aan de REDAKTIE. Doet u het niet, dan blijft uw 
klubblad bezorgd worden op uw oude adres en dat is vast uw bedoeling 
niet. 



1) De strijd om de 3e en 4e plaats tijdens het WK in 1974 in Duitsland ging 
tussen? 	 A Spanje en Italië 	B Polen en Brazilië 

C Frankrijk en Zweden 	D Italië en Argentinië 
2) Welke speler scoorde namens Nederland die belangrijke goal in de uit- 

wedstrijd tegen Hongarije? 	A Ruud Gullit 	B Willem  Kieft  
C Rob de Wit 	D Frank Rijkaard 

3) In welk jaar promoveerde Helmond Sport naar de eredivisie? 
A 1983 	B 1982 	C 1981 D iis nog nooit gepromoveerd 
Welke club in Italie werd vorig jaar nationaal kampioen? 
A  Hellas Verona  B Juventus C Inter Milaan D AS  Roma  

5) Hoe heet de club waar Jan Reker volgend jaar trainer van zal zijn? 
A Fc VVV B Helmond Sport C Eindhoven D Roda JC 
Welke club schakelde Inter  Milan  in het  EC-3 toernooi niet uit? 
A Valur Reykjavik B LASK  Linz  C St. Gallen D geen enkele 

7) De finale van het WK in 1982 in Spanje werd gespeeld in de stad? 
A Barcelona B  Zaragoza  C Madrid 	D  Bilbao  

8) Bij welke club speelt de ex-PSV er Piet wildschut? 
A Paris  Saint  Germain B Bordeaux C PC Beerschot D PC  Antwerp  

De antwoorden die bij deze kwis behoren staan genoteerd op bladzijde 

    

AVC 1 -  DWP 1 	 "  22 - 03 - '86  	 
Na een pauze van ongeveer 3 maanden konden we dan eindelijk weer los. We 
werden geconfronteerd met de lastige tegenstander AVC. De wedstrijd was 
amper 3 minuten oud, toen Jan Lubbers met een fraaie lob de eerste goal 
liet aantekenen. Het werd ook meteen de ommekeer in de wedstrijd, want 
AVC maakte vlot de gelijkmaker. Op dat moment zat er geen lijn meer in 
het spel van DWP, wat tot woordenwisselingen resulteerde. Een verkeerd 
opengaande buitenspelval leverde AVC een tweede doelpunt op. EINDELIJK 
RUST ! De tweede helft leverde een geheel ander spelbeeld op. DWP was 
constant in de aanval. Er speelden zich spectaculaire situaties af voor 
de goal van AVC. Eindelijk was daar dan ook de gelijkmaker. Op goed aan-
geven van Willem v/d Wal kon Peter Rens, via een afstandschot scoren. 
Daarna bleef DWP doorgaan op zoek naar de winst, maar de lat belette dat 
3 maal. De 2 - 2 was de juiste eindstand. Een goede 2e helft maar een le 
helft om maar gauw te vergeten4 

EEN MEDESPELER 

In het kleine stadje had het gemeentebestuur een nieuwe brandweerauto 
aangeschaft. Het grote moment was aangebroken dat deze zou worden 
ingewijd door de burgermeester. Die wendde zich tot brandweerlieden en 
genodigden en zei: 'Ik hoop dat deze brandweerauto dezelfde functie in 
deze stad zal vervullen als de oude vrijsters: "Ze staan altijd klaar, 
maar worden nooit gebruikt. 	 'Maar kunnen we met die slechte velden dan niet beter de zaal in, 

trainer?' 

Met dit weer kun je beter de man met de hamer tegenkomen dan de 

'En afgelopen donderdag liepen we op straat. Is dat niet slecht dan?' 
'Niet zeuren. Eh... heb je al een nieuwe troef gedraaid?' 

'Nee, jongen, dat is slecht voor je achillespezen.' 

man met de spons. 

4) 

6) 



kies  roar  uw snacks 
het juiste adres  

Loa:  ze hij de 
FRITES EXPRESI 

In het zomerseizoen 
kunt u  aim  dagelijks 
~den bij het Nannewljd 

DE WITH& SPIJKSTR A  
oude  haske 

00E CE*4,),  
Badpayiijoen 

OUDE HASKE 
eig.J.Onstwedder 

‹z›  

INNE440  

Tweewielerbedrijf 

Tel. 05130-77212 

Tevens benzinestation en autoservice 

Café-Restaurant - Zaalaccommodatie 

„IIET ANKER" te Scharsterbrug 
Hollandiastraat 50 

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

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

Vraag vrijblijrend prijsopgaaf bij de beer  II.  Jonkman, Tel. 05138-2350. 

MA60- 
Bootservice 

ZEILBOTEN 
ROEIBOTEN 
TRAILERS 
KANO'S 
SURFPLANKEN 
REPARATIE 

Haskeratgongen 3, 
01JEMEHASKE 
Tel. 05130-77301 

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 

MUNNIKEBUREN•SCHERPENZEEL GRINDWEG 168 

TEL 05618-230 

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

-ERKENDINSTALLATEUR 

KOM VOETBALLEN! 

WORDT LID.. 
welkom bij 	 

de voetbal 
vereniging  wi th  

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



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 

0 BIN NEI DE  HAL!  
S 	

Us leponIngellIden bInnet 
~nodal* Ian 9.00 omit 18.00 

oara 

( 	
freed' fan 9.00 oant 21.00 °ore 

among fan 13.00 omit 17.00 'mare  
EK  FOAR WENNINGYNRJOCIITINO 

DE JOUUJER 
EKOER 

• 

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

EN DOE-HET-ZELVER 

IIE 
MIDSTRAAT 151 • JOURE 

REGTS 

SPORTKLEDING 

Ook het speciale adres voor 
HENGELSPORTARTIKELEN  

Ga eens oen praatje  make,,  
mot uw sportopecialist 

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

Mldstroat 39 
Tol. 2647 

'T IS' i'44AR EEN WEE; 
W40 f1 POOR TREFFELIJK EET. 

64 	EENS BIJ ONS PROBEREN, 
EN 6E 2111T NOOIT ZiE ni? 
4DRU BEGEREN 

CAFETARIA "T CENTRUM" 
G. de Graaf, 

naast  de Jouster Toren. Tel. 3390 

Veldt,  autorijden met onze rijopieiding 

AUTORIJSCHOOL VALKENIA 
VAMOR/MI 

SCHEEN 53 - JOURE - 05138-2964 

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

Bel vrijblijvend voor al uw informatie boven- 
staand telefoonnummer 

ORNELIS 
Midstraat 130 -JOURE -Tel. 05138-2563 

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

DROGISTERIJ 

BA BYZA A K 

Snel, voordelig 
en goed. 

Stomerij ouderwets 
goed en niet duur. 

Teo en Tlneke Feenstra 

Midstraat 102 —Joure — Tel. 2450 

"discount  
FOTO - VIDEO • LECTUUR - BOEKEN 

Mk/straat 153 -8501  AK  Joure — Tel. 6460 

discount  

SCHOEN REPARATIE 



Verder: 

Penaltie- wedstrijd m. m .v 	dhr. H. REYS , 
doelman van S C . HEERENVEEN 

Sponsor van dit tournooi: 

Garagebedrijf 
BIJKER 

ILKIL -Reparde Onderhoud en Handel  
Skink  130- 8463 NE Rotsterhaule - tel. 05137-1560 

VERPLICHTE AUTOKEURING.  
Ook hiervoor kunt u bij ons terecht. 
Vraag inlichtingen of maak een afspraak. 

Wij leveren: 
antivries 
koelvloeistof 
accu's 
banden 
antiroeetbehandeling 
schokbrekers 
mistlampen 
ruitenwissers 
uitlaten 
onderhoudsbeurten 
remservice 

Deelnemende verenigingen: 

V.V.I. 	 R. K.O. 
Hrv. Boys 
	 Bant 

Wapserveen 
	N . 0 .K . 

Giethoorn 
	 D.W.P. 

Koninginnedag 

30 april. 
AANVANG 10.30 UUR 

• 

JV 



Club-festiviteiten 

1 2 4  

data om te onthouden!!! 
30 april A—junioren toernooi te Sintjohannesga 

met penalty—wedstrijd m.m.v. Hiddo  Heys.  
30 april D—pupillen J. Reen toernooi te Idskenhuizen 
30 april E—pupillen Heerenv. Boys toernooi 
8 mei E—pupillen E.B.C. toernooi te Oosterzee 
17 mei 

	

	toernooi D.W.P. 3 en 4 te Sintjohannesga 
24 mei toernooi clubkampioenschappen damesboetbal 

te Sintjohannesga 
24 mei 	toernooi D.W.P. 1 en 2 te Bant 
24 mei 
24 mei 
24 mei 
24 mei 	scheidsrechter toernooi te Gorredijk 
24 mei gezamenlijk toernooi E—pupillen te Balk of Idskenh. 
31 mei 	toernooi D.W.P. 1 en 2 te Sintjohannesga 
31 mei Thor—toernooi D—pápillen te Lippenhuizen 
31 mei Bakhuizen toernooi E—pupillen te Bakhuizen 
7 juni gezamenlijk toernooi D—pupillen te Lemmer 
7 juni mixtoernooi te Sintjohannesga 

te koop aangeboden 
3 paar voetbalschoenen maten: 37 — 38 — 39 
1 trainingspak (10 — 12 jaar) 

D.W.P. voetbalsokken (10 — 12 jaar) 
Te bevragen bij: J. van Hes 

H.J. Groenstraat 33 
Sintjohannesga 
tel. 05137-1798 

Uitslagen 2—PUPILLEN 

	

5 april 	Renado 	D.W.P. 	13 — 0 

	

9 april 	1J.1.P. — Lemmer 	0 — 6 

	

12 april 	D.V.P. — Renado 	9 
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gezamenlijk toernooi A—junioren te Sintjohannesga 
gezamenlijk toernooi B—junioren te Joure 
gezamenlijk toernooi 0—junioren te St. Nicolaasga 



Topper res. 3e  klas A K.N.V.B. D.W.P. 2— Bolswardia 2 

Gespannen doch gemotiveerd ging de reis naar Bolsward. 
D.W.P. 2 moest vandaag winnen om aansluiting te houden bij de top 
van het klassement. Bolswardia staande op de eerste plaats stond n.l. 
5 punten voor op D.W.P. welke op de derde plaats stond (S.C. Joure 
stond tweede) Daar Bolswardia nog ongeslagen was werd de opdracht 
om ook maar 1 puntje te halen natuurlijk extra moeilijk. 
Nadat de spelers warm gedraaid waren kon de wedstrijd beginnen. 
De aftrap was voltooid door D.W.P. en voor de afwisseling begon 
ANSKE DE JAGER metaen met een solo, wat resulteerde in een schot wat 
net voorlangs ging. Daar de opdracht was hard maar spo4:tief te spelen 
nam D.W.P. dan ook in de beginfase het initiatief. Na — 10 minuten 
gespeeld te hebben, werd de aanval weer opgezet door D.W.P. 
ROEL VAARTJES schoot de bal vanaf links voor, ARJEN VEENSTRA liet 
vervolgens subtiel de bal lopen waardoor JOHANNES (KILLER) HOGENBERG 
de bal kon intikken. BOEM 0-1!!! Dit was toch wel even een lichte—
lijke verrassing zowel voor D.W.P. als voor Bolswardia. 
Bolswardia ging dan ook wat rustiger spelen wat resulteerde in het 
betere tik—tik werk van deze ploeg. 
In de 25e minuut werd er vervolgens door Bolswardia de aanval opgezet 
over rechts, de bal werd voorgezet en ongelukkig werd er gescoord via 
de voet van SJOUKE MULDER. T3oem 1-1. Het publiek ging vervolgens op 
de banken staan om Bolswardia maar zoveel mogelijk aan te wedigen. 
Bolswardia kreeg daardoor ook aanvallend weer vrijheid, echter werd 
dit proffesioneel opgelost door de achterhoede van D.W.P. 
Na een aanval van Bolswardia onderschept te hebben kwam de counter 
van D.W.P.  ROIL  ROFFEL schoot de bal richting ANSKE DE JAGER welke er 
werkelijk als een raket vandoor ging. Daar deze man niet meer te 
houden was werd ANSKE dan ook onderuit geschoffeld door de keeper van 
Bolswardia. Vrije trap. Vanuit de achterhoede kwam nu onze vrije trap 
specialist FRANKE S1OOTHAAK  (good old)  naar voren, echter de bal werd 
te hoog geohoten wat resulteerde in een zogenaamikeepersballetje. 
Enige minuten later werd de bal uitgetrapt door de keeper van D.W.P. 
JAN KNIJPSTRA, de bal kwam vervolgens via een carembolage met ARJEN 
VEENSTRA bij JOHANNES HOGENBERG welke de bal naar ANSKE DE JAGER 
speelde. Deze nam vervolgens de bal mee en passeerde dit keer de 
keeper zonder schoffelen. En heel subtiel werd de bal dan ook in het 
net getikt. BOEM 1-2!!" 11  
Met deze stand moest D.W.P. eigenlijk de rust in. Dit was echter bijna 
niet het geval daar een speler in het strafschopgebied van D.W.P. over 
de voet viel van "ron flon flon" DOUWE DIJKSTRA. De goed leidende 
scheidsrechter zij echter: "Je liet je vallen". Na een paar seconden 
had de man de bal echter al weer en struikelde weer over een voet van 
een D.W.P.—er. De scheidsrechter zij gelukkig echter weer: "Je liet 
je alweer vallen  hg",  waardoor de stand met de rust 1-2 bleef. 
Met goede moed doch steeds koud (natte shirts), stonden de spelers 
al weer op het veld voor de 2e helft. Na 5 minuten gespeeld te hebben 
kreeg D.W.P. een kans tot een aanval, echter werd ANSKE DE JAGER weer 
professioneel neergelegd. Vrije trap. Deze werd geno men door ANSKE 
zelf, welke de bal naar "miep miep" WIJNAND DIJK tikte. 
Deze passeerde vervolgens twee man en schoot beheersd in BOEM 1-3" 1 " 
Iedereen begon te gieren en te brullen van blijdschap echter  Bola—
wardia niet. Bolswardia nam echter toen zelf het heft in handen, D.W.P. 
bleef daardoor stevig onder druk staan. 
In de 10e minuut kwam er een counter van D.W.P. wat eingigde in een 
schot van ARJEN VEENSTRA wat maar net overging. Een minuut later zou 
er weer een aanval plaatsvinden van D.W.P. doch de passeerbeweging van 
ANSKE DE JAGER ging niet door. Hij ging er dan ook bij liggen en bleef 
liggen, HOGENBERG vroeg wat er aan de hand was. DE JAGER antwoordde 
daarop: "kramp, kramp, kramp, kramp enz.". Bolswardia zette vervolgens 
vele malen de aanval in. Weer een vrije trap,, weer een hoekschop, weer 
een vrije trap, enz. Dit kon niet langer zo blijven en na ong. 25 
minuten gespeeld te hebben werd de stand dan ook 2-3. Inmiddels waren 
de moegestreden doch goed spelende ARJEN VEENSTRA en ANSKE DE JAGER 



gewisseld voor WILLEM VISSER en de A—junior EGBERT VAN HES. 
D.W.P. stond zeer onder druk, maar wou natuurlijk zo het nu leek de winst 
pakken. Het bleef echter hetzelfde verhaal van de gehele tweede helft. 
Bolswardia bleef druk uitoefenen, hoekschop, hoekschop, enz. 
Moeilijke maar toch ook subtiele terugspeelballen op de keeper van 
"ron flon flon" DOUWE DIJKSTRA maakten de spanning extra hoog. Zo ook het 
tot tweemaal toe de bal van de lijn halen van ROEL VAARTJES. Het publiek 
begon dan ook Bolswardia op te jutten wat resulteerde van woorden van Jan 
met de korte achternaam (...) tot "Ik zal je voor de kop slaan". 
Grensrechter EGBERT JAGER riep: "Nog 5 minuten". De spanning is te snijden. 
Weer een aanval welke wordt gestopt door JAN VAARTJES (zeer goed spelend). 
Weer een aanval gestopt door SJOUKE MULDER. Nog 3 minuten, D.V.P. weet bijna 
niet meer op welke manier ze moeten tijdrekken. Dit varieerde dan ook van 
het voor de bal gaan staan bij een vrije trap tot het net doen alsof de bal 
vast zit onder een reclamebord. De zenuwen schieten de spelers in de keel, 
wat natuurlijk niet bevordelijk is voor de ademhaling. 
Doch eindelijk is het daar, het beslissende fluitje van de (natuurlijk) 
goed leidende scheidsrechter. D.W.P. heeft gewonnen met 2-3. 
De liederen galmden vervolgens door de kleedkamer, en na zich niet ge—
douohd te hebben (douche stond op een temperatuur van — 15 0.) en omge—
kleed keren de D.N.P.—spelers zeer tevreden terug richting Sintjohannesga. 

sportverslaggever JOHANNES HOGENBERG (de killer) 

Nuttige winst voor CVVO 2 	Na de rust, toen verwacht mocht worden dat de 	De doelman van DWP pakt de bal voo; 
Wanneer een CVVO-elftal tegen t DWP uit Sint nummer 2 van de kompetitie zou komen, hield de aanvallers van CVVO we g. Johannesga moet aantreden, slaat de schrik de CVVO het hoofd koel. Een mooie aanval met 	 foto a. lodewijk Lemsters al in de benen, Want tegen zoveel voorbereidend werk van Piet van der Werff 
fysiek geweld lijkt geen kruid gewassen. Maar st belandde op de lat, maar werd door Jakob 
CVVO-antwoord van deze middag was simpel Rottiné afgerond tot 2-0. En de voorsprong had gilt de pers en doeltreffend, al verdiende het geen schoon- groter kunnen worden als een vrije trap op 3  
heidsprijs. Door steeds fel op balbezit te spelen meter van de doellijn was benut. Met nog een 
en de bal in de ploeg te houden, moest DWP minuut of tien te spelen kwam DWP via een 
haar spel wel forceren. Wat heet forceren, want afstandschot nog iets terug, maar om vervolgens 
met vijf maal geel en een rode kaart zagen de met 10 spelers door te drukken bleek te veel te 
bezoekers geen kans CVVO uit de wedstrijd te zijn. De CVVO-verdedigingbleefdicht, al kostt—e 
spelen. Integendeel, de thuisploeg was de eerste het Lammert Dijkstra dan nog een boeking. Een 
helft toonaangevend en zag halverwege een terechte winst, die maar al te duidelijk aantoont. 
terechte voorsprong tot stand komen. Een vrije dat een wedstrijd niet van te voren is gespeeld. 
trap op de rand van het strafschopgebied werd maar pas na twee keer 45 minuten met 100(3,  
keihard door Feike Bangma ingeschoten. 	inzet. 



D.W.P. dames - Heerenveense Boys dames 1-1. 

Na de winterstop begon het damesteam al goed door met 3-1 te winnen 
van Oosterstreek. De week daarop gingen we met het idee van ver-
liezen naar koploper 0.N.B. uit Drachten. 
Dit pakte echter anders uit, we wonnen na een ruststand 1-0 achter 
in de tweede helft met 1-2. 
In de week van 5 april moesten we een thuiswedstrijd tegen Heerenveen-
se Boys die op een goede tweede plaats stonden. 
In de eerste helft kreeg zowel D.W.P. als Heerenveense Boys mooie 
kansen, maar deze kansen bleven onbenut. De ruststand was dan ook 0-0. 
Door de bijna gelijkgekleurde shirts waren de ploegen moeilijk uit 
elkaar te houden. D.W.P. had na de rust dan ook de "oude" gele 
trainingsshirts aan. Het onderscheid werd hierdoor wel beter, maar 
het bleef er ONVERZORGD uitzien!!! 
Na de rust viel laatste vrouw TETJE DE VRIES uit door een enkelble-
sure. Dit werkte in het nadeel van D.W.P. 
Dit was dan ook mede de oorzaak (misschien) geweest dat Heerenveense 
Boys halverwege de tweede helft scoorden, 0-1 dus. 
D.W.P. liet de moed niet zakken, ze knalden door en .... 	. ja hoor 
Joke Wind kreeg een pracht van een kans en scoorde 1-1. 
Dit was tevens de eindstand. 

Verslag door JOEKJE EN GRETA. 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-0-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
De redaktie bedankt Joekje en Greta voor het allereerste wedstrijd-
verslag die we van de damesteams ontvingen. We hopen dat hierna nog 
vele zullen volgen. red. 

' • 	• 

29 maart D.W.P. D-PUPILLEN Oldeboorn. 

Na 15 maart van READ SWART met 4-1 verloren te hebben moesten we 
29 maart tegen Oldeboorn. 
We begonnen met een nieuwe keeper, het was zijn eerste wedstrijd voor 
D.W.P. Onze nieuwe aanwinst heet ALBERT HESSELS. 
ALBERT heeft de eerste helft prima gekeept. D.W.P. speelde prima voor 
de rust en scoorde tweemaal door onze goaltjesdief JAN DE VRIES die 
na vandaag "17" x heeft gescoord in de competitie. 
Ook JOHAN BIJKER„ onze laatste man, speelde zoals altijd goed en be- 
trouwbaar. In de rust werden diverse spelers gewissled, maar dit had 
geen enkele invloed op het spel van D.W.P. 
Na ongeveer 10 minuten gespeeld te hebben werd het 3-0, na een goede 
trap van JOHAN KERKSTRA naar JAN DE VRIES die beheerst scoorde. 
Ook de váerde goal werd door JAN DE VRIES gescoord. 
Er is door de gehele ploeg verder goed gewerkt en gespeeld. 

leiders W. KRIST en G. SLOOTHAAK. 
PS. Bij uitwedstrijden van de D-pupillen hopen wij op een goede 

medewerking van de ouders voor de verzorging van vervoer van 
de voetballers. Voor de winter was dit geen enkel probleem, en 
daarvoor onze dank. 
Als een ieder zijn medewerking verleent„'hoeft men misschien maar 
tweemaal per seizoen mee naar uitwedstrijden. 
De leiders zullen er dan voor zorgen dat een ieder ongeveer een 
gelijk aantal kerén mee hoeft naar de wedstrijden. 

'Ik vind het helemaal niet erg dat onze backs opkomen, als ze dan ook 
maar wel op tijd terug zijn. En niet allebei tegelijk naar voren zoals 

vorige week, want dat kostte ons toevallig wel twee punten.' 
'Heren verdedigers, uw keeper ziet een vrije trap van dertig meter heus 
wel aankomen. Dus maak in dat geval liever géén muurtje, maar pak 

gewoon allemaal een vent.' 
Legendarische uitspraken 

'Heren journalisten, vanwege het zeer eenzijdige optreden van de 
scheidsrechter vanmiddag, heb ik u verder niets te zeggen.' 

(FC Brugge-trainer Georg  Kessler,  eind 1983, na een uiteraard verloren wedstrijd, tegen de 
verzamelde pers ) 

WEDSTRIJD 
VAN DE DAG: 



Wedstrijdverslag D.W.P. 5 — Blauwhuis 2 

Na e9 lange winterstop was het 22 maart dan weer zo ver. 
Het 5 elftal thuis tegen Blauwhuis. De eerste helft hadden 
we voor de wind en kregen veel kansen maar de bal wou er niet in. 
Vijf minuten voor rust kwamen we met 1-0 achter door een uitbraak 
van Blauwhuis. HENK JONKMAN kwam net een metertje te kort om de bal 
nog naast het doel te tikken. Na de rust was het begonnen te rege—
nen en moesten we tegen de wind in. 
Nu was het Blauwhuis die veel kansen kreeg. Na 10 minuten kwamen we 
gelijk door een doelpunt van JELLE DOUMA. Ongeveer 10 minuten voor 
het einde kwam de winnende goal. 
Nadat ANNE VAN DER WAL via een goede trap JAN VAN DER WAL in stelling 
bracht en JAN als vanouds met de bal vanaf de middellijn naar voren 
"sprintte" en de bal diagonaal inschoot. 
Twee punten erbij na een leuke wedstrijd. 

ARJAN VEUGER. 
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H.J.S.C. 2 — D.W.P. 3 

Op paasmaandag moesten we naar Hommerts. Het zou wel een moeilijke 
wedstrijd worden. Het zelfvertrouwen was groot: na Mulier 2-0 en 
Workum 3-0 te hadden gewonnen. 
D.W.P. begon sterk en kreeg goede kansen maar die gingen er niet in. 
Na 20 minuten spelen kreeg D.W.P. een penalty die werd ingeschoten 
door  The,  0-1. H.J.S.C. werd sterker en sterker een paar goede bal—
len werden overgetikt door BERNIER. 
Je zag de gelijkmaker komen in de 32e minuut 1-1. 
H.J.S.C, bleef sterker maar D.W.P. kreeg een goede kans na een solo 
van Yke en die ecoorde 	We dachten met de rust 1-2 voor te 
staan„ maar in de allerlaatste seconden was het toch nog raak 2-2. 
In de rust werden er stevige woorden gesproken door GEERT DE JONG. 
RALF werd gewisseld voor GEERT. Na rust was D.W.P. sterker maar ze 
gingen er niet in. Maar na 20 minuten was het raak weer na een solo 
van Yke 2-3. H.J.S.C. was eraf na die derde goal. AUKE kwam erin voor 
JAN. In de 35e minuut weer een solo van Yke en het was 2-4. 
In de allerlaatste minuut nog een penalty die werd gemist door APPIE. 
De winst was binnen. 

MARTEN HUISMAN. 

0—JUNIOREN Verslag oefenwedstrijd tegen Bakhuizen. 29 maart 

We vertrokken met drie auto's naar Bakhuizen in Gaasterland. 
Toen we daar aankwamen hadden we de eerste helft van de wind af. 
We hadden tien minuten gespeeld toen maakte WIEBE de eerste goal. 
Even later maakte ANNE HAVEN ook een goal. In de tweede helft 
maakte ik zelf nog een goal, en een kwartier voor tijd maakte een 
jongen van Bakhuizen 3-1. We waren erg blij. 

HENK VEUGER 

VERMIST VERMIST VERMIST VERMIST VERMIST VERMIST VERMIST VERMIST 

Sinds eind december / begin januari word er een trainingsjack van 

D.W.P. I (RABOBANK) vermisto 

Wie o wie heeft het gevonden9999999  

Gaarne terug te bezorgen bij JAN TEN HOEVE of in de kantine. 

VERMIST VERMIST VERMIST VERMIST VERMIST VERMIST VERMIST VERMIST 

Clichés uit de amateurvoetbalverslaggeverij (1) 
..maar na de pauze tapten de gastheren uit een geheel ander 

vaatje.. 



Een verhaal in drie delen over de to per in de eerste klasse A F.V.B. 
tussen. D.W.P. 1 en HIELPEN 1.  

EPISODE 1  " voor de wedstrijd "  

Nadat ik vrijdags tot diep in de nacht had gewerkt, kwam ik er zaterdag 
stmorgens om elf uur weer"lekker fit" uit mijn warme nest. 
Onmiddellijk dacht ik aan de wedstrijd die vandaag op het Menu stond en 
riep: " HIELPEN "! Nee, riep mijn moeder verontwaardigd. " We krijgen 
vandaag spinazie ". Dus om half g&I kreeg ik een bord spinazie voor mijn 
neus gedrukt, waarbij ik toch wel de nodige pitamientjes naar binnen heb 
gekregen. Doordat mijn vaste chauffeur ( B. de V, te H. ) zaterdags al om 
12.00 uur naar het voetbalveld wou ( wat mij toch echt veel te vroeg was ) 
om het aldaar thuisspelende derde elftal spectaculair te zien winnen van 
mijn ex- club Heerenveense Boys met 2 - 0, moest i gebruik maken van de 
diensten van mijn broer, die een weekend met de vrouw op bezoek was bij 
HEIT en MEM. 
Om precies kwart voor twee stapte ik vrolijk het sportpark van D.W.P. binnen 
om nog niet 10 seconden later bijna een gulden armer ( er zouden er nog vele 
echte volgen ) te zijn aan onze deurwaarder Jan ten Hoeve, voor de shirtjes. 
Maar toevallig had ik geen losse gulden bij me en Jan kon niet wisselen. 
( op dit moment van schrijven, dinsdagmiddag, realiseer ik me dat ik het 
na de wedstrijd ben vergeten, dus dan maar vanavond tegen Sleat... sorry ) 
Na mij zorgvuldig omgekleed te hebben hadden Sjouke Mulder en ik de eer 
om onze keeper,  Durk  Jager, even in te schieten, wat voor mij zo langzamer-
hand een " specialiteit. " begint te worden. ( maar wel na het KOPPEN ) 
Met bezweet lichaam doken wij enthousiast de dug-out in toen de wedstrijd 
begon. Naast mij zat een collega van het FRIESCH DAGBLAD, welke ik vlug 
een paar goede tips toezond, omtrent de sterk bezette reservebank. 
Nadat ik hem ook nog een losse gulden had gegeven, die toevallig in mijn 
voetbalbroekzakje zat ( echt waar, hoor Jan ) beloofde hij mijn naam te 
zullen noteren in zijn beroemde krant. Na het lezen van het stukje ben ik 
ontzettend blij, dat wij niet abonnee zijn van dit roddelblaadje want hij 
nam niet de moeite om mijn naan effe te vermelden. 
EPISODE 2 " tijdens de wedstrijd "  
Toch had de verslaggever van dat " roddelblaadje " in veel opzichten gelijk 
wat betreft het optreden van koploper Hielpen. Het is niet te geloven dat 
deze club de ranglij-st aanvoert. Over het merendeel waren hei inderdaad 
lange trappen vanuit de verdediging, waar onze De Theo Laseroms van D.W.P. 
NET zijn nu toch wel 98 kilo schoon op de inmiddels bekende vissershaak, 
er weer stond als rots in de branding. P.S. Henk van der Wal, mocht ik 
weer een verslagje schrijven c.q. typen dan ga ik, als je het goed vindt, 
over de honderd kilo ... okay? 
Technisch en opbouwend waren wij overigens veruit de meerdere t.o.v. 
Hielpen. Helaas konden wij dit niet uitdrukken in goals. 
In de rust het niet weg te denken kopje thee, met na verloop van tijd 
de visie van technisch directeur  Bonne  de Vries. Ondergetekende maar hopen 
dat hij de energie, verkregen door de pitamientjes in de spinazie, mag 
omzetten in vicheiende acties aan de rechterkant van het veld, met onge-
twijfeld als gevolg het daverende applaus van het 4- duizend koppige 
publiek. ( ik ben 	nooit te bescheiden in het schatten van publiek ) 

'Z. 
Een ODE aan Jan Haven  

De heer  Bonne  de Vries, trainer van de A en B selectie, was noodgedwongen 
enkele weken aan zijn bed gekluisterd. Dit hield in , dat hij ook de trainningen 
niet kon verzorgen, Het is toch heel erg fijn dat er éón man was, die kon en 
wou invallen. Deze man zijn wij zeer veel dank verschuldigd. Hij deed dit met 
zo'n fantastische inzet, dat wij niet konden merken dat DE TRAINER ziek was. 
Namens het eerste en tweede elftal willen wij Jan Haven hartelijk bedanken 
vJor deze prima trainingen. 

Clichés uit de amateurvoetbalverslaggeverij (2) 	Clichés uit de amateurvoetbalverslaggeverij (3) 
...maakte de thuisclub aan alle onzekerheid een einde...',, waarmee de bezoekers de handen dicht mochten knijpen...' 



De tweede helft gingen we dus zonder veranderingen het strijdtoneel 
weer tegemoet. Eigenlijk ook wel terecht, want ze speelden allemaal 
wel goed. Sjouke, Mindert onze reservekeeper en ik doken weer vanzelf-
sprekend met veel enthousiastme de verwarmde dug-out. Nadat er weer 
goede kansen waren geschapen maar niet benut, mocht POPEYE dan eindelijk 
na twintig minuten te hebben gespeeld in de tweede helft weer zijn op-
wachting maken in het eerste elftal van DWP. Ik had het iets anders voor-
gesteld, want al na twee, drie minuten was het al raak. Herstel, niet 
voor ons, maar voor die Hielpsters. Henk van der Wal pegelde die Wite 
Skries van Hielpen op onreglementaire wijze op de harde, groene grasmat. 
Dit had uiteraard als gevolg een boeking maar ook een vrije trap op een 
gevaarlijke afstand voor onze keeper  Durk.  Deze werd op zodanige wijze 
genomen ( ik meende altijd dat Platini het alleenrecht had op zo'n vrije 
trap ) door de oudste speler van het veld Luit Valk, dat  Durk  helaas 
kansloos was en de bal belandde dan ook in de rechterbovenhoek. 0 - 1. 
Door deze tegengoal hadden wij nog ongeveer twintig minuten om minimaal 
op gelijke hoogte te komen. Dit was mijns inziens dan ook de reden dat 
wij toen te gehaast gingen spelen. Desalniettemin, geachte en trouwe 
lezers van dit prachtige clubblad  IT  WITE PEALTSJE, konden wij toch nog 
scoren. Geert Dijkstra had niet alleen een stiftballetje in gedachten 
maar voerde hem ook nog op perfecte wijze uit, waarna de bal belandde 
bij de zo langzamerhand bekend staande, JOHN LINFORD van DWP, Peter Ren'es. 
Deze schoot in, waarna de verdediging van Hielpen de bal weg zou schieten 
maar deze kwam opnieuw tegen Peter aan en zo stuitte de bal, met enig 
fortuin, langs de binnenkant van de paal. 1 - 1. Deze stand bleef ook 
op het scorebord staan en zijn we nog steeds 3 punten verwijderd van 
Hielpen. 

EPISODE 3 	na de wedstrijd "  

Uiteraard gingen we kapot gestreden en met gemengde gevoelens onder de 
heerlijke warme douche. Stuk voor stuk wachtend op een blik van onze 
eigen " TEDJE ". Helaas gebeurde dit deze keer niet. Vanzelfsprekend 
doken wij na deze enorme krachtinspanning de gezellige kantine in, waar 
het kopje thee spontaan werd ingeruild voor een ouderwetse echte " gele 
rakker ". Nadat ook de scheidsrechter gezellig bij ons aanschoof, opende 
hij het gesprek met de welhaast historische woorden: " Ik was vorige 
week bij Waterpoort Boys en toen kwam ik bijna dronken thuis ". Uiteraard 
vatten wij dit direct op als een hint en de EMPIRE ligt nu dan ook 
spontaan aan bed gekluisterd, wegens een alcoholvergiftiging. ( de fruit-
mand is al op komst ) Overigens is het wel de moeite waard om te vermelden, 
dat de scheidsrechter een werkelijk perfecte wedstrijd heeft gefloten. 
Om half zeven was ik thuis om even bij te komen van de vele inspanningen, 
geleverd die middag. Na het succesvolle programma "  Verona  " te hebben 
gezien op t.v., stortte ik mij op het nachtleven van Parij ... sorry .... 
Heerenveen. Om een uur of tien zat ik bij mijn stamcafé, genaamd 't 
Centrum of te wel " JAN PETSJE ". Helaas moet ik het daar altijd in mijn 
eentje opnemen voor DWP tegen allemaal van die Heerenveense Boys gasten. 
( valt niet altijd mee, maar als je met resultaten kunt wapperen, dan wel 
en dat doen we nu ) Na " Jan Petsje " gingen we met z'n allen dit keer 
naar discotheek BACHUS. Hier was ook alles weer prima geregeld, zodat de 
zaterdag voor mij toch nog een leuke dag/nacht werd. 

Voor diegene die nu bijn a in slaap is gevallen ....... JAMMER 
Voor diegene die zich een beetje heeft vermaakt 	TOT DE VOLGENDE 

Uw verslaggever ter plaatse, Rintje Heeringa 	
KEER 

Namens de overigeleden van het redactieteam van clubblad 't Wite Pealtsje 
willen wij Jan en Lenie Knijpstra nog hartelijk gelukwensen met de geboorte 
van hun prachtige dochter MARISKA 

Clichés uit de amateurvoetbalversiaggeverij (4) 
'...de uitslag gaf de veldverhouding uitstekend weer.., 
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DWP 3 - HEERENVEENSE BOYS 4 2 - 0 

DWP begon niet zo sterk. In de 5e minuut maakte laatste man W. KRIST 
een blunder door over de bal heen te schoppen, waardoor de spits v/d boys 
alleen voor keeper MINDERT MULDER kwam. Gelukkig kon de boys spits het kar-
wei niet afmaken, want Mindert Mulder greep zeer korrect in. In de 10e mi-
nuut een pass van PK DE JONG op zijn broer YKE. YKE DE JONG haalt uit en de 
bal scheert net over de lat. Naar aanzien het spel wat harder van de Boys 
werd aangepakt. Dit resulteerde eerst in een wilde trap van de Boys spits 
op WIEPIE KRIST. Daar de Neessure van Wiepie werd behandeld door vervanger 
verzorger JAN SLOOTHAAK, die zonder de vereiste papieren optrad, kon Wiepie 
weer heerlijk en zonder pijn weer verder voetballen. In de 40e minuut een 
aanval van de Boys, waaruit PIET JAGER de bal tot corner kon verwerken. 
Terwijl het spel even dood lag, vanwege het ophalen van de bal, sloeg de 
spits van de boys APPIE HUISMAN met de elleboog in de rug. Weer moest de 
verzorger JAN SLOOTHAAK optreden. Op deze unfaire manier probeerde hij 
APPIE uit de wedstrijd te halen. Helaas had de scheidsrechter het niet ge-
zien en besloot naar grensrechter DE VRIES te gaan. Deze vertelde hem hoe 
het precies was gegaan, waarop de scheidsrechter de desbetreffende speler 
sleets een vermaning gaf. Verder kon DWP het tot de rust op 0 - 0 houden. 
TWEEDE HELFT In de rust werd er door leider GEERT DE JONG lovende woorden 
gesproken, maar ook met de mededeling, dat ze de boys wat harder aan moesten 
pakken, waardoor de doelpunten vanzelf wel zouden komen. Verder viel er nog 
te vermelden, dat in de rust A.BOSMA werd vervangen door KLAAS HUISMAN. 
In de 5e minuut kwam de Boys op ó - 1, maar op appeleren van grensrechter 
DE VRIES werd de goal afgekeurd, wegens buitenspel. In de 8e minuut kreeg 
DWP een vrije trap vanaf het middenveld. PIETER KLAAS DE JONG nam de vrije 
trap op REMCO VISSER, waarop deze met de bal doorloopt naar YKE en deze 
neemt de bal in ágn keer op de slof, dus ... 1 - O. EEN PRACHTIG DOELPUNT. 
In de 12e minuut een corner van KLAAS HUISMAN, deze komt bij ROLF EPPINGA, 
die een prachtige voorzet geeft op Yke waarop deze onhoudbaar inkopt. 2 - O. 
Nu moest de Boys wel komen, maar met zeer sterk optreden van DWP's midden-
veld werd de zaak goed opgehouden. In de 20e minuut een doorbraak van de 
spits van de Boys, waarop PIET JAGER wel hardhandig moest ingrijpen. Dit 
leverde een vrije trap op voor de Boys maar tevens ook een boeking voor 
PIET JAGER. Deze vrije trap leverde een schot op doel, maar ook nu weer 
stond daar ongepasseerde MINDERT MULDER. Daar de tijd vorderde moesten de 
Boys wel aanvallen, waardoor DWP meer ruimte kreeg en dat resulteerde nog 
wel in een paar kansjes, maar werden helaas niet benut. In de 30e minuut 
was er een akkefietje. Een boys speler schopte de bal over de lijn, maar 
hij wou ook nog ingooien. De scheidsrechter beslistte dat DWP mocht ingooien 
waarop de speler van de boys boos de bal wegschopte. De scheidsrechter riep 
de aanvoerder van de Boys bij zich en gaf daarna een boeking aan de midden-
velder van de Boys. Hoemeer de tijd verstreek kwamen er nog wel enkele 
kansjes voor ons, maar de keeper van de Boys stond op de goede plaats. 
Met nog een paar minuten te spelen geloofde de Boys het wel en dus bleef 
het een 2 - 0 overwinning voor DWP 3 en gingen de Boys teleurgesteld richting 
douche. Door deze overwinning werd DWP de nieuwe koploper. Verder nog even 
alle lof over het team voor de goede prestaties. 

DOUWE V/D SCHAAF 

EEN VERSLAG VAN D- PUPILLEN TUSSEN OUDEHASKE EN DWP 

Na vorige week met 6 - 1 van Oudehaske te hebben verloren, konden we deze Week 
revanche nemen. De eerste 20 minuten ging dat prima maar toen Oudehaske 
1 - 0 scoorde was het met de D pupillen afgelopen. De rechterspits van Oude- 
haske was Herman van Zwol keer op keer te snel af. Ondanks de goed spelende 
Johan Bijker kwam Oudehaske voor rust op 2 - 0, wat gezien het verschil in 
kwaliteit, niet slecht van onze ploeg was. In de rust werden Johan Bijker, 
die licht geblesseerd was en B.J. van der Berg gewisseld. Na rust ging 
J. de Vries laatste man spelen maar dit mocht ook niet baten. Oudehaske 
was gewoon te sterk voor de D pupillen van DWP en maakten dan ook in de 
2e helft nog 2 goals. Eindstand 4 - 0 voor Oudehaske en dat was dit verdiend. 

LEIDERS W.KRIST 	EN 	G. SLOOTHAAK 
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Onder leiding van de al even slechte scheidsrechter R. v/d Heide speelden 
beide teams een slechte wedstrijd. Toch wist DWP diverse kansen te creëren. 
In de 19e minuut schoot Yke De Jong op de lat. Na een afgeslagen aanval 
ging een strak geschoten bal van Albert Huisman net naast ( 28e minuut ). 
Vijf minuten later brak Yke alleen door, maar schoot alleen voor de keeper 
tegen de paal. Enkele seconden later mistte hij wederom een goede mogelijk-
heid Net weer tot rust gekomen haalde de defensie van QVC Albert Huisman 
onderuit: STRAFSCHOP ! Yke de Jong was de man die hem verzilverde 1 - 0 . 
Weer ging DWP in de aanval en ondanks slecht voetbal bleef het kansen 
krijgen. In de 40e minuut schoot Yke in de handen van de keeper. Dezelfde 
minuut ging KLaas Huisman op rechts goed door; legde de bal breed terug en 
gaf Albert een goede mogelijkheid, maar deze plaatste de bal net over het 
doel. Ondertussen had QVC zich weinig kansen weten te scheppen. De achter-
hoede, met laatste man Geert Veenstra, voorstopper  Rolf  Eppenga en de 
vleugelverdedigers Piet Jager en Pieter-Klaas de Jong, hadden de zaak goed 
onder contr6le. Na veel slecht geplaatste ballen van beide partijen kwam 
=Willem Visser door goed storend werk op links in balbezit, gaf voor en 
Yke scoorde 2 - O. De verder voor joker en B.L.O. afgestudeerde spelende 
scheidsrechter blies twee minuten later voor rust. Na rust nam Jan Vaartjes 
de plaats in van Willem Visser. 
In de tweede helft gebeurde er weinig noemenswaardige dingen, behalve veel 
slecht geplaatste ballen en veel " FLIPPERKASTVOETBAL ". In de 73e minuut 
speelde Yke de bal breed en schoot Jan Vaartjes tegen de lat. Ook werd een 
inzet van Albert Huisman door de verdediger van QVC van de lijn gehaald. 
In de 79e minuut scoorde Yke nog 3 - 0 door een fraai genomen vrije trap, 
á, la PLATINI, vanaf de 16 meterlijn. Verder geen vermeldenswaardige feiten 
of het moesten de prima verrichtingen van keeper Mindert Mulder zijn. 

Clichés uit de amateurvoetbalversiaggeverij (5) 
..en ranselde de te zacht ingeschoten strafschop met veel bravoure 

uit zn doel 
0 .'"0"» 9 "" 0"" 0 	O's' 0 	0"'"O''' 	 -̀'1>''''c• «'. 0 .̀. o . o .. .5 

JAN SLOOTHAAK 

De man in 't zwart. 

Twee teams, een voetbalveld, een bal 
plus nog de man in °t zwart, 
die toekijkt wat het worden zal 
want, gaat het niet te hard? 
De man in 't zwart speelt mee het spel 
t'is ook voor zijn genoegen 
toch is hij veelal niet in tel 
wordt het geen samenvoegen, 
een overtreding is zo gauw gemaakt. 
De man in  It  zwart, hij fluit 
dan zegt de speler lichtgeraakt, 
maar scheids, die man gleed uit! 
Gebeurt zo iets in 't strafschopsgebied, 
dan kijken allen sip. 
De man in 't zwart, hij aarzelt niet 
de bal gaat op de stip! 
Dan komt pas goed het kommentaar 
Maar scheids, waar lijkt dit op. 
Die man, hij viel, het is werkelijk waar 
ook gaf hij mij een schop. 
Hij veegt al die bezwaren op een hoop 
Hij doet het uiterst koel. 
De tegenstander neemt een loop, 
de bal verdwijnt in 't doel. 
Nou ja, zo'n strafschop, dat is toch een gunst 
zo wordt er dan gezegd. 
Om zo te winnen is geen kunst. 
Maar het was wel onterecht! 
Ook langs de lijn, van het publiek 
bereikt er veel zijn oren  
Vie  geen opbouwende kritiek 
die hij dan krijgt te horen. 
En als de strijd gestreden is, 
dan gaat hij van het veld, 
het is dan zeker en gewis, 
hij is teleurgesteld. 
Was dit nu wat hij had Verwacht? 
Was dit nu voor plezier? 
Wat was er van terecht gebracht, 
toch immers niets, geen zier. 
Kom spelers, oordeel niet te hard 
Bedenk het allen wel, 
Want zonder hem, die man in 't zwart, 
was er geen voetbalspel. 

R. Visser—de Vries 

De bedelaar ging naar 
Mevrouw Mazzel Mazzel-
man en vroeg haar een 
aalmoes. Ze tastte in 
haar knip en gaf hem 2 
centen, terwijl ze vroeg 
hoe het kwam dat hij 
bedelaar was geworden. 
De man keek naar de 2 
centen in zijn hand en 
antwoordde met een zucht: 
Omdat ik hetzelfde ka-
rakter had als u ....... 
Ik was te royaal 



Overzieht  Werth)  lilasse, 4, Kw. 
Het meest succesvolle weekend was wegge-
legd voor D.W.P, Niet alleen werd de wed 
strijd tegen het leidende  Hoeg  met 2-1 ge-
wonnqn, maar ook het nog lopende protest 
otegen de voorlopige uitslag' van Hoeg—
D.W,P. (3-1) werd toegewezen. Zoals men 
zich zal herinneren werden in deze wed-
strijd destijds twee spelers  nit  het veld ge-
zonden, één van Heeg, en één van D.W.P. 
Op dat moment was de stand nog 1-1, maar 
in de resterende speeltijd scoorde Heeg nog 
tweemaal. De protestcommissie heeft *nu 
beslist dat de D.W.P.'er ten Onrechte or 
de scheidsrechter werd gestraft en kwam 
tot de volgende merkwaardige 'uitspraak : 
De laatste 26 minuten zullen opnieuw moe-
ten worden 'gespeeld; do beginstand wordt 
1-1 en  Hoeg  zal het met tien man tegen elf 
D.W.P.'ers moeten opnemen. 13eha1ve de 
mogelijkheid voor D,W.P, om alsnog ver-
lies in winst om to zetten, chuilt in deze 
uitspraak ook een volledige rehabilitatie 
voor de betreffende D.W.P.-speler.. En ook 
datie belangrijk! Heeg verspeelde nu met-
een de. leiding, want M.J.V. maakte tegen 
Delfstrahuizen geen fout (3-1), Ook Zwa-
luwen, dat met 3-2 in Workurn won,  on  
O.N.S. dat met 2-0 baas bleef over Q,V.C., 
komen weer volop in de running. De stand, 
waarbij de uitslag van de wedstrijd Heeg-
D,W.P. voorlopig op 1-1 is aangeholiden, 
luidt nu; 

Heeg 
Zwaluwen 
O.N.S. 
D.W.P. 
Blauw Wit 
Workum 
Delfstrahuizen 
Q.V.C. 

9 5 3 ei 13 /5— 9 
9 5 2 2 12 38-11 
9 6 0 3 12 22--15 
9 5 2 2 ig 38-18 
9 4 3 2 11 18-15 
8 4 1 3 9 25—? 
9 3 1 5 7 18-23 
9 2 0 7 4 14-26 
9 0 0 9 0 9-33 
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Foto van links naar rechts: 
Boven: Johny v.d. Zee, Metten de Jongt  Sies Mulder, Siepie de Jonge, 

Hendrik 
Onder: Kees Lap, Albert de Heij„ Evert Knijpstra, Johannes Visser, Leo 

Versnel, Willem Ja#er. 

De met zoveel spanning verbeide wedstrijd 
tussen D.W.P. en lijstaanvoerder ileeg, le- 
verde qua spel eigenlijk een teleurstelling 
op. Beide ploegen speelden uiteraard wel 
met animo, maar slaagden er niet in hun 
normale spelpeil to bereiken. Wellicht druk-
te het belang van deze ontmoeting op de 
meeste spelers te zwaar. 
Heeg was technisch stellig lets beter en 
als gevolg daarvan ook wat meer in de 
aanval, De verdediging van D.W.P., met de 
jeugdige de Hoop in doel, was echter goed 
op dreef en gut niet zoveel kansen weg. 
Het succes voor. de gasten bleef dun ook 
beperkt tot één doelpunt van linksbuiten 
Zijlstra, De tegenaanvallen van de thuis-
club waren niet ongevuarlijk  )(an  opzet, 
maar twee factoren stonden de gelijkinaker 
in de weg, Eén daarvan was dat de groen-
heinden meestal wat te onbeheerst schoten. 
Do andere het uitstekende keepwerk van 
de Heeg-doelman, 
Vrij kort na de hervatting kroop D.W.P. 
door het bekende naalden-oog. Een door 
middenvoor v, d. Tol ingeschoten bal werd 
naar ve,ler mening door de Hoop van ach-
ter de doellijn gegrabbeld; de scheidsrech-
ter kon dit echter niet constateren en liet 
dus rustig doorspelen. De gasten raakten 
hierdoor wat van de kook, verloren de voor-
zichtigheid uit het oog en boden zo hun te-
genstanders gelegenheid iets terug te doen. 
Die gelegenheid werd niet onbenut gelaten. 
Eerst nam linksbuiten Bron met een prach-
tig doelpunt de gelijkmaker voor zijn reke-
ning en zelfs wist Akiterman met een goede 
kopbal nog het winnende doelpunt te sco-
ren ()pit, Men wanhoopaoffensief van de gas-
ten, ,waaraan zelfs de doelman deelnam, 
bleef .  zonder resultaat, 

Verslag  Jouster  Courant 
20 november 1953 



WIE SCOORDEN VOOR D.W.P. DE DOELPUNTEN 

1. Marten Woudstra C 24 
2. Yke de Jong 20 

3. Jan de Vries D 18 

Sietze van der Wal B 18 

5.  Nico Huppes A 13 

6.  Anne Haven C 12 

7.  Joke Wind 
6.  Hans de Vries 

Peter Renes 7 

Jan Lubbers 7  

TOP 
	10 

1. Bennie  van Hes 

2. Mindert Mulder 

3. Jan Knijpstra 

4. Rene  de Jong 

5. Renske Boek 

6. Durk  Jager 

7. Wiepie van Stralen 

8. Durk  Vis 

9. Pieter Bakker 

10. Klaas Henk Bosma 

(bijgewerkt t/m 19-4-86) 

Melis Visser 7 

Hennie Keulen 6 

Mintsje v.d. Veer 5 

Marco Visser 5 

Egbert van Hes 4 

Bauke de Jong 4 

Henk de Vries  4 

Bettie  Akkerman 4 

Johannes Hogenberg 4 

Arjan Veuger 4 

Willem v.d. Wal 4 

Roelof Roffel 4 

Jacob Hessels 4 

Men wordt in deze lijst 

opgenomen als men 8 of 

meer volledige wedstrijden 

in doel 

wed 

heeft gestaan. 

tegen 	gemiddelde 
11 6 0,545 
11 10 0,909 
17 19 1,118 
10 13 1,300 
15 20 1,333 
13 19 1,462 
10 16 1,600 
10 21 2,100 
10 22 2,200 

r) C.) 2(j.  3,625 

8. 

12.  

13.  

15. 

24. -Er zijn 10 voetballers 

die elk 3x gescoord hebben 

34. -Er zijn 18 voetballers 

die elk 2x gescoord hebben 

52. -Er zijn 23 voetballers 

die elk  lx  gescoord hebben 

'''•''''•'''"•'•"•""'•'•""'•'"'•"'"•""•""•"""•`""•""'•*"'•""'"•"*••••" 



Dankbaar en blij zijn wij 
met de geboorte van  

Margie Sietske 

we noemen haar: A/ lariska 
- 	Jan Knijpstra 

Leny Knijpstra-Jager 

14 maart 1986 
M.J. Hogeboomstraat 11 
8464 NX Sintjohannesga 

crilui,deft  

eft 

9)w/die de.  an  
litte  jiff=  witte dat hja fan doel binne te 
trouwen op  freed  2  male  1986 om 
13.45 oere yn  it  griteniihus te  Limner  

Tiid te lokwinskjen fanof 20.00 oere yn 
bowlingsintrwn »'t Haske» op 'e Jouwer 

april /986 
Ilegedyk 72, St. Jansgea 
Otterwei 16, Bantegea 

;:.4
) • -  

. 	. 
I 

Takornstich wen  plak:  
alder 22, 8508 RS Doisterhuzen 

DE ENIGE ECHTE PLAATSNAMENPUZZEL : nog even, een voorbeeld, 
Ik schaak slecht, maar ik denk dat ik nog ...... ROTTERDAM ! 

1 Hij bleef weg zonder bericht. Ik kon ook niet komen, maar ik 
had tenminste een geldige . • 

I 

2 Deze avontur ier is vorig jaar naar Amerika gegaan, waar hij 
nu naar goud . 	..... 	! 

3 De vlieger van Jan kwam in den boom terecht, die van mij in 
..........! 

4 Ik durf niet over dat bloemperk heen te springen. Ik ben bang 
dat ik dan in de . 	! ( 2 mogelijkheden ) 

DE OPLOSSINGEN DIE BIJ DEZE PUZZEL BEHOREN STAAN OP PAGINA 

Langs deze weg willen wij 
iedereen bedanken voor de 
kaarten, felicitaties, 
cadeaus e.d. die wij bij 
de geboorte van Mariska 
hebben gekregen. 

Jan en Leny. 

KOOP 
BIJ ONZE 

ADVMTEERDERS! 



Spel- en spelersmateriaal 
vervangen kost geld. 
Dat moetuit de clubkas 
komen 
Speel daarom Lotto en Toto in 
uw eigen vereniging. 

Onze club vaart 
er wel bij. 

De antwoorden van de voetbalkwis 1 vraag 1 B, vraag 2 C, vraag 3 B 
vraag 4 A, vraag 5 A, vraag 6 A, vraag 7 C, vraag 8 D 

jii...aptIO ZZEL: 1 Rheden 2 Delft 
3 Den Haag/ Bosch 4 Roosendaal / Bloemendaal 

DE NAMEN DIE HOREN BIJ DE RUBRIEK " HERINNERT U ZICH DEZE NOG . 

1  HARM  PEN, 2 HESSEL MOUS, 3 RIMMERT BRANDSMA, 4 TINUS HOL 
5 PAUL TEN HOEVE. 

........ 
Antwoorden Test uw kennis der spelregels. 
1. Indirekte vrije schop. 
2. Is een vrije schop vanaf het strafschoppunt op 11 meter van de doellijn. 
3. De bal moet stil liggen. Spelers tegenpartij moeten op een afstand van 

tenminste 9.15 meter staan en de scheidsrechter moet een teken geven voor 
het nemen van de vrije schop. (meestal een fluitsignaal). 

4. 1. beginschop 	4 strafschop 
2. inworp 	 5 hoekschop 
3, indirekte en direkte 	6 doelschop 

vrije schoppen 	7 scheidsrechterbal 
5. In de middencirkel met uitzondering van de nemer en de beide doelver-

dedigers. 
6. Die mogen genomen worden door de alsdan in het veld zijnde spelers. 

Elk partij 5 door 5 verschillende spelers. 

• Drie van onze leden de elfstedentocht hebben uitgereden? 
Ni. Willem v.d. Wal, Rudy Vis en Anne Knol. 
Proficiat met deze prestatie. 

• De Vrolijkheid de nieuwe sponsor wordt van de A junioren, het 
komende seisoen? 

• Ron-flon-flon Douwe Dijkstra een specialist is in het bestormen 
van reclame-borden? 

• De redaktie van dit clubblad nog een nieuwe enthousiaste 
medewerker zoekt? 

Clichés uit de annateurvoetbalverslaggeverij (6) 
'...spatte het leer op het houtwerk uiteen...' 

Clichés uit de amateurvoetbalverslaggeverij (7) 
...na een matige partij werden de punten broederlijk verdeeld: 0-0...' 



bode! in lwawinaterialen 
kinststelkezijnen ei 
aanverwante attikelen 

Bouw. en Aannemersbedripf 

FA. H. FABRIEK 
EN ZN. 

Streek 59 
St. Joharinesga 
Tel. 05137-1207 

I DE S.R.V. RIJDENDE WINKEL 
STOPT 0011,f  YOUR  «IIW DEU 

fl5llQ melkproduc ten 

DAGELIJKS VERSE groenten eii fruit  
Jolla  do Jong 	Jan Sfulvor 
Hogodlik 11 e,giv M.J.Hogoboomstraat 15 
MI. 1467 	 tel. 1070 

en doordeweekse 
boodschappen 

SUPPORMISCILM S.C. HEERERIVEEN 

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

o Of Bankrekeningnr. 3307.14.880 van de Rabobank. 

s c. HEERENVEEN OP WEG 	N AAR DE 

ERE Di ViSiE  

SC HEERENVEEN 

BOUVIERKENNEL 'HOGEDIJK'  

Ely HL deJang 
Hogedlijild 2dd ST. oallm gf:10 S' A 

2011 (0)5 113 7 1M 92 

W111 ogreuego unagorg 

H.130v  fr.  11 j,, gneijis»uallsUij cull good]  liga  [pa Ih` 

ffiVá TrA Xe_i/q 

ri'/Iusu1m'llîjj  

ovipo g1  Mop 
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** 	 ** 

	

* * 	 * * 

	

* * 	 ** 

	

* * 	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 tast 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 tien saai gelezen. Hij weet al hoe het verhaal afloopt voordat :5*
** ** 
** hij begonnen is te lezen. Stripalbums zijn tenslotte ook erg duur, dat kan ** 
** ** 
** 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 om de 14 dagen stripalbuns 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 nog extra korting en enkele albums elke week EXTRA, GRATIS! ** 
** De stripotheek heeft alle albums van Asterix,  Lucky Luke,  Roodbaard, Dlueberry,, **

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

**** 

	

** 	 Als U lid wilt worden, kunt U bellen net Lucas v.d.Holen, tel: 05137-1253  • a.,, .„,,,......., 

** Schrijven  sag  ook, naar Vierhuisterweg 23, 8507 CO ROHEL. • s.',S.‘,,___, ------ 4--  i ** 
** ** 
•5 ** 

** ***************** STRIPOTHEEK RATAPLAN VIERHUIS HOLLAND ***************** **** 4t• 4E. 4t. 4E.* * * * * * 4E. * 



Is voetballen 
een knullensport? 

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

KOM VOETBALLEN! 
Ook meisjes vanaf 11 jaar 
zijn welkom bij 	 

D.W.P. 

DAMES-TIENERMODE 
MIDSTRAAT 89 - JOURE 

Ingang ook aan de achterzijde met parkeer-ruimte. 

Heeft u bouwplannen 
voor nieuw. 

en verbouw? 
Bespreek ze dan 

vrijblijvend met 

BOUWBEDRIJF AANN. 
H. J. VISSER 

STREEK 133 
8463 NG ROTSTERHAULE 

tel. 05137-1224 

DE MODE STEEDS EEN 
STEEKJE VOOR MET 
PHILDAR BREIGARENS 

OOK GOED IN: KLEINVAK 
ONDERGOED 
TEXTIEL  

»it  
Midstraat  78 
Tel. 05138-2975  JOURE  

BRUINSMA TAPIJT 
MIDSTRAAT 87 

JOURE 
tel 05138.3794 

F. VAARTJES 
Renovatie.Voeg.Vlecht. 

en Tim merbedrijf 
BANDSLOOT 3 
BANTEGA 	tel. 05145.229 

UW BAKKER 
AAN HUIS 

voor een dagelijks 

vers produk# 

R. v.d. SCHAAF 
Streek 117 

8463 NE ROTSTERHALILE 
tel. 05137-1972 

         

         

'Daaris 
de 

blew- 
mart 

     

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: 

• bedrijfsboekhondingen 

* administraties 

* BTW en loonaangiften 

* A en T biljetten 

PASTORIELAAN 7 NIEUWEHORNE 
TEL. 05135-1674 

NIEUWEWEG GA KOUDUM 
TEL, 05142-2552  B,G,G, 147 5 

KALSBEEK speelgoed 
MIDSTRAAT 68 JOURE te1.05138.3811 

bekend  on  ons ruim assortiment speelgoed. 

.poppen;dieremspellen;puzzels;modelbouw. 

speciale afdeling  roar  modelauto-verzamelaar 
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