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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 
ruitentwissers 
uitlaten 
onderhoudsbeurten 
remservice 

De zekerheid met prijs en 
kwaliteit góéd te zitten! 

TEXTIEL 

STREEK 180 -ROTSTERHAULE - TEL05137- 1310 

M F AL GENERATIES LANG 
's WERELDS MEEST 
VERKOCHTE TREKKER 

Off. MASSEY-FERGUSON DEALER  

Akkerman 
Mechanisatiebedrijf 

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

pebroeders de If oning 
oedkoop 	n waliteit  

Ruime ketize in: 
KAME,IPLANTEN ROZEN 

SNIJPLANTEN HEIDE 

BOMEN 	CONIFEREN 
HEESTERS PERKPLANTEN 

00K VOOR U 
TUINAANLEG 

EN 
ONDERHOUD 

Bloem- en Tuincentrum 

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

RIJWIELEN 

BROMFIETSEN 

TWEEWIELERBEDRIJF 

J. KRIKKE  
Streek 107 ST. JOHANNESGA 
Telefoon 1487 

t'k ()L 11/4 

44' 
Vierhuisterweg 25 

	
BOERDERIJ- 

VIERHUIS 
	

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

	
BRUIN  CAFE  

Debitante der Nederlandse Staatsloterij 

S. Krikkee-Tuiten 
STREEK 111 
Tel. 05137 -1632 

HOGEDIJK 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 



MEI u1986” 

le jaargang nr. 9 

Clubblad voetbalvereniging "DE WITE  PEAL"  
Rotsterhaule 

Opgericht 19 juni 1947 

BESTUUR: 

voorzitter 	- 0. Bijker 
Prinses Marijkeweg 1 Rotsterhaule 	tel. 1782  

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

penningmeester 	- U. Gongrijp 
de Grie 33 Sintjohannesga 	tel. 1628  

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

- G. Sloothaak 
Kampweg 7 Rotsterhaule 	tel. 1286  

- J. Haven 
Molenstelle 11 Sintjohannesga 	tel. 1831  

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

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

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

clubgebouw 	- de Grie Sintjohannesga 	tel. 1788 

FEESTCOMMISSIE  AKTIE '75: 

leden 	- Geert Dijkstra 
Jol 14 Joure 	tel. 05138-4049 

- Minne Modderman 
Streek 54 Sintjohannesga 	tel. 1764 

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

redaktie 
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 

drukwerk 

typewerk 

BANKRELATIES: 

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

'Ach trainer, doen we vanavond alstublieft partijtje'?' 
'Alweer? Vorige maand heb ik jullie ook al tweemaal een kwartier partij 

gegeven, ik blijf niet aan de gang.' 



tel. 1953 

tel. 2024 

tel. 1501 

tel. 2078 

tel. 3933 

tel. 05138-5213 

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. 1060  
Marten Lageveen 
Nieuweweg 51 Rotsterhaule 

A 	- Jan ten Boom 
de Grie 20 Sintjohannesga 

- Albert Hol 
Molenstelle 4 Sintjohannesga 

B 	: - Siebe Poepjes 
Schoterweg 30 Rotstergaast 

- Anne Knol  
Fonder  13 Rottum 

C 	- Jurrit Wierda 
Kerkhoflaan 0 Sintjohannesga 

- Klaao Woudotra 
Brug2traat 14 joure 

- 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 

dames 2 : - Wietze Zwart 
Streek 81 Sintjohannesga 

tel. 1628 

tel. 1951 

tel. 2019 

23 Sintjohannesga  



Schelduectiter IVIoddennan  na  attain) in do vortIrtiliking 

de uitreiking op dit toernooi van enkele prijzen voor de TOPSCOORDER 
en MINST GEPASSEERDE DOELARN. 
Graag willen wij de uitslagen ontvangen van de LEIDERS van de door 
de jeugd gespeelde TOERNOOIEN zodat dit ook kan worden vermeld in 
het juni-nummer. 

Van onze collega's van Voetbal 
wij desbetreffend artikel. 

Een hoge 
voorzet kopt aanvaller  Gees  
Bruintjes schitterend door op 
zichzelf, waarna hij de keeper 
omspeelt en beheerst scoort Op 
ludieke wijze komt Cambuur in de 
blessuretijd terug. Scheidsrechter 
Modderman heeft strafschop ge-
constateerd en Nico Hoogma 
schiet de bal er in, terwijl Veen-
dam-keeper Gaby Hensens nog 
naast zijn goal staat. 
Modderman fluit meteen af 'en 
dan ontstaat or een heuse slap-
stick in de Langeleegte. De 
scheidsrechter geeft eerst de 
Veendam-grensrechter een tik op 
zijn schouder als deze de vlag 
komt inleveren en slaat even later 
hiermee een woedende Veen- 

International Junior  ontvingen 

  

Het betreft de wedstrijd 
Veendam-Cambuur in de landelijke 
jeugdcompetitie. 

dam-supporter In het gezicht. Dat 
Modderman zich enigszins be-
dreigd voelt, Is nog wel voor  td  
stellen, maar om dan zelf maar 
als eerste te gaan rammen, is op 
zijn minst wat roekeloos. Te meer 
omdat het slachtoffer een boom 
van een kerel is, die met moeite 
door een groepje Veendammers 
van wraak kan worden afgehou-
den. 

17_,X000 van 13.W.le 
Dos-,d uw llnkopen wijanze 

ADVERTEERDERS 

Mede dankzij hen hofig9en 
v,ve dli elludijgdamiy.7 

Wat voel je je ongelukkig als je iets te stevig terugboogt op je keeper 
die toevallig net z'n veter aan 't vastmaken is. 



an de oorzitter  

VAN DE DEMURIIITAPIL 

Voetbalvrienden, 

Het seizoen 1 85 - '86 is bijna voorbij, 
terugkijkend kunnen we over het algemeen 
stellen dat dit een goed seizoen is geweest 
met 2 kampioenselftallen en nog een beker-
finale voor de deur. 
Natuurlijk hadden we graag gewild dat ook 
ons eerste elftal was gepromoveerd, het mocht 
helaas niet zo zijn, maar ze hebben het wel 

geprobeerd. Met de wetenschap dat volgend seizoen een paar goede 
spelers terugkomen hebben we er alle vertrouwen in dat het volgend 
jaar gaat lukken. 
Ook onze jeugdafdeling heeft goed meegedraaid, ik wil dan ook 
iedereen die eraan heeft meegewerkt om dit mogelijk te maken van 

harte bedanken en alvast een goede en zonnige vakantie toewensen. 
O. Bijker. 

De kompetitie is alweer afgelopen, nog enkele 
toernooien en 7JUNI het mix-toernooi. 
Dan is het voorlopig even rust. Nu even een 
kort overzicht van de elftallen; het eerste 
elftal draaide bijzonder goed, weken lang 
was het een spannende race met "Hielpen", 
helaas was het Hielpen die het kampioenschap 
behaalde, ook het tweede elftal eindigde mee 
bovenaan, een knappe prestatie, als je bedenkt 
dat dit elftal uitkomt in de reserve 3e klas 
K.N.V.B. Het derde elftal werd kampioen, ook 
hier was het tot het laatst toe spannend, in 

de wedstrijd Hubert Sneek 2 - D.W.P., D.W.2. kwam met een 2-3 overwin-
ning uit de strijd en het kampioenschap was een feit. Het derde elftal 
komt straks uit in de res. le klas F.V.B. 
Dezelfde middag werd ook het vierde elftal kampioen, zodat er in de 
kantine gezellig feest werd gevierd. 
Het vijfde elftal eindigde zo'n beetje in de middenmoot, ook de jeugd 
draaide leuk mee. 
D.W.P. heeft voor het komende seizoen er weer een paar goede spelers 
bij, HENK VAN HES kwam over van Heerenveense Boijs en ook KLAAS HUIS-
MAN, na Mn seizoen Mieuweschootu keerde weer terug op het oude nest. 
JAN LUBBERS gaat ons helaas verlaten, wij wensen hem veel succes bij 
s.c. Joure. Op 16 juli komt F.C. Groningen naar Friesland, dit ere-
divisie elftal zal dan een wedstrijd spelen tegen spelers uit de regio, 
terrein v.v. Langweer, dat ook de organiserende vereniging is. 
Voor de wedstrijd is er weer het traditionele penalty-schieten voor 
D-pupillen, waarvoor ook D.WP. werd uitgenodigd. De toegang bedraagt 
f 3,-- en voor de jeugd f 1,--, 

R. Visser - de Vries. 

Voor dit seizoen het Mn na laatste clubblad, 
in juni verschijnt nr. 10 tevens de laatste van 
dit seizoen. Volgend seizoen gaan we natuurlijk 
gewoon door. Vandaar dat we kortgeleden ook een 
elektrische typemachine hebben aangeschaft. 
(2e hands) Door de pennenaktie hadden we nog 
wat geld over, wat we dachten op deze manier 
goed gebruikt te hebben. Het moet in de kwa-
liteit wel te merken zijn, het ctubblad krijgt 
hierdoor een meer verzorgder indruk. 
In het laatste nummer willen wij nog aandacht 
besteden aan: D.W.P. 4 het kampioenselftal, 
einduitslagen competitie, afscheid trainer  
BONNE  DE VRIES, verslag mix-toernooi alsmede 

Van de 
redaktie-
Mel 



D.W.2. 2 (v.l.n.r.) BOVEN: ANSKE DE JAGER, JAN VAARTJES, BERIAInA 
HOEKSTRA, DOUWE (RONN-FLON-FLON) DIJKSTRA, LIEUWE SCHOTANUS, SJOUKE 
MULDER, ROELVA ARTJES, HERMAN DE HEIJ (leider). 
Onder: JOHANNES HOGENBERG, LAMMERT VEEN, ARJEN VEENSTRA, JAN MULDER, 
en WIENAND DIJK. 

D.W.P. 5 (v.l.n.r.) Boven: ANNE VAN DER WAL, WIEPIE VEEN, HERRE GROENE-
VELD, NICO DE JONGE, HENK JONKMAN, ANNE DIEVER, WIEBE DE BOER, 
Onder: PIETER BAKKER, MARTEN LAGEVEEN, HIELKE KRAMER, HERMAN ROFFEL, 
THIJMEN KAMPHUIS. 



DAMES en SENIOREN VAN V.V. D.W.P. 
Op ZATERDAG 7 JUNI wordt weer het jaarlijkse traditionele MIX-TOERNOOI 
gehouden op de velden te Sintjohannesga, dit ter afsluiting van het 
voetbalseizoen. Iedereen die hier aan mee wil doen dient zich zo spoe- 
dig mogelijk op te geven bij hun leider. 
De aanvang is om 2 uur, later dan voorafgaande jaren, doch dit jaar 
wordt er geen feestavond meer gehouden, JAMMER. 
Prajsuitreiking alsmede de uitreiking van de SCHUUTERSLIJST en de MINST 
GEPASSEERDE DOELMAN is erna in de kantine. 
Dus geef jullie op voor deze dag en maak er een sportief en mooi toer- 
nooi van. 
Ook dit jaar heeft HERMAN DE HEIJ weer verschillende oud D.W.P.-ers 
benaderd voor dit toernooi, dit jaar doen er 2 teams aan mee, zie hier- 
onder. (P.S. van niet iedereen hebben we een oude foto kunnen bemachtigen). 

LEO VERSNEL 	JAN HAVEN 	HILBERT DE HEM ROB!, BIJKER JAN BAKKER 
keepers: GERARD DE JONG en JAN DE JONG. JENTJE TEN HOEVE,ALBERT DE HEIJ, 
TJEBBE MINK,WILLEM ROFFEL, JOOP VISSER, EVERT KNIJPSTRA, ANDIRES DE JONG, 
WIM MESGAART, LIBBE VAN HES. 

HARRY VISSER JOHANNES VISSER WIEGER VISSER RIENK DE JONG REIN KRIKKE 
JOHHANES VISSER (keeper), MENNO WITTEVEEN, JAPPIE KOOPMANS, JURRIT WIERDA, - 
ANNE SLOOTHAAK, JORANNES HEERINGA. 
BERT KRIKKE 	HENK MEERDING SIETIE AARDEMA KLAAS SNIJDER KLAAS WOUDSTRA 



VOOR AL UW: 
VERGADERINGEN 
RECEPTIES 
UITVOERINGEN 

BIJ ONS KUNT U OOK: 
SLAATJES 
KROKETTEN c:tp4 	T-si  
FRIKANDELLEN  ETC. 	URAN j. 

44°  SMEVek 
KOMEN HALEN 

çy 

STREEK  116 
8464 NH ST.JQHANNESGA  

BROOD KOEK BANKET 

warme bakker dichtbil 

r  met bezorgdienst aan  hula  

Schilders bedrijf 
ROTTUM 

Telefoon 0 5137- 1526 

ook voor 
restaurallowarkzaanabodon 

naar 

weemilledr9 ta  

bra Imum 
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 

HSI3 
ROTSTE RHAUL E B.V. 

VOOR DE GROOT-HUISHOUDING 
Leverancier van alle schoonmaakbenndigdheden 
Uitvoering van alle schoonmaak werkzaamheden 

Langedijk 1 
8463  NP  Rotsterhaule 
Telefoon 05137-1475 

A 2000 

 

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

Gebruikte NW1As en Keukens. 

S.,granitta 
Pollé 7 

MOtitethdrigle 
Tel.: 05137 - 2002 



SIGARENNIAGAZILIN 

DE HEY 
DE INERK 3 JOURE 

TEL. 05138.3501 

(ook Inleveradres 
voor toto en lotto)  

Voor gezellig en 
voordelig winkelen! 

KOOPCENTRUM 
JOURE 

KOOPCENTRUM JOURE 

VIS-INN  
Unsluitend 
met kwaliteit 

Tel, 6660  

Hook Zootendal Sport 
1Aldalreat SS - Joure tel. 05138-3589 

UW ADRES VOOR ALLE 
SPORTBENODIGHEDEN 0 . A . 

VOETBAL—, ZAALSPORT—, LOOP— . 
EN TENNISSCHOENEN 

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

Brilmonturen vanaf I 40,-

Contaetienzen 

Contact lensvloelatof  fen 

Fate-  en Filmartikelen  

Fate's  In 2 dagen klaar 

Op vertoon van  doze  
advertentie geven wil 
10 010 kortIng bij aankoop 
van een complete bril. 
(montuur •  glazers)  km=  
MIDSTRAAT 143 TELEFOON 
8501  AK  JOURE 05138-5254  

tie r.k.  kerk  jet•  filëgc.1 e' r. 

KALSBEEK 	MIDSTRAAT 1134 	JOURE 

4 

        

       

11) 

   

AUTOBEDRIJF 
VEENSTRA BV 

 

         

PEUGEOT  

    

Scheen 51 
Joure 

tel. 05138-3355  

  

TALBOT  

TALBOT - PEUGEOT-DEALER 

voor al uw voeg. en 
resiauratiewerkzaaniheden naar 

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

HERMAN 
KLEINSNIIT  

uw echte warme hakker 

In koopcentrum JOURE 

JUWELIERSBEDRIJF 

J.H. v.d. MEULEN 
Midstraat 121 

Tel. 2487 

voor  olio  
voorkomende 
werkzaamheden 
tol. 05138.6211 bgg 2284 

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. 

EXCIUSIEVE GESCHENKEN WON Was  PORrimoou 



Test uw kennis der 
spelregels 

VRAGEN: 

1. Bij het nemen van een strafschop, welke niet wordt benut, brengt 
een verdediger een toelopende aanvaller in het strafschopgebied ten 
val. Wat beslist de scheidsrechter? (I punt) 

2. Indien de inwerper de bal wederom aanraakt, voordat deze is aan-
geraakt door een andere speler, wat is dan de beslissing van de 
scheidsrechter? (I punt). 

3. Indien de bal opnieuw wordt aangeraakt, voordat hij buiten het 
strafschopgebied is geweest bij een doelschop, wat moet de scheids-
rechter beslissen? (I punt). 

4. Op welke afstand moet de speler van de tegenpartij staan bij het 
nemen van een hoekschop? (I punt). 

5. Welke straf moet er volgentindien een speler een tegenstander 
vasthoudt? (I punt). 

6. Wat moet de scheidsrechter beslissen, indien een speler herhaarde-
lijk de spelregels overtreedt? (I punt) 

7. Wat moet de scheidsrechter beslissen, indien een speler gedurende 
de rust een tegenstander slaat? (I punt). 

8. Een speler tikt bij een indirekte vrije schop de bal naar een mede-
speler, terwijl deze een afstand aflegt minder dan zijn omtrek 
en wordt door de 2e speler in het doel geplaatst. Wat beslist de 
scheidsrechter? (I punt) 

9. Bij een aanval op het doel wordt de bal gekeerd en onmiddelijk weer 
ingeschoten. Echter in die zeer korte tijd is de eerste aanvaller 
door zijn snelheid in buitenspel positie gekomen? Wat beslist de 
scheidsrechter? (I punt).  

lo.  Welke straf meet er volgen,indien een speler opzettelijk springt 
naar de tegenstander? (I punt). 

De bedoeling van 

WIE SCOORDEN VOOR D.W.P. DE 

MEESTE DOELPUNTEN DOELPUNTEN EN WAS DE MINST 

GEPASSEERDE DOELMAN?? 

De strijd hierom is bijna gestreden 

en de winnaars zijn ook bijna be-

kend. Aan de stand wordt de laatste 

hand gelegd door ARJEN VEENSTRA. 

de redaktie was om voor deze winnaars enkele prijzen 

beschikbaar te stellen. Toen dit bericht DOUWE VAN DER SCHAAF bereikte 

ging deze resoluut op stap om hiervoor een sponsor te vinden, wat hem 

nog lukte ook in de vorm van: BOSMA AUTOMATERIALEN 

uit LEEUWARDEN 

Hiervoor natuurlijk onze hartelijke dank, zowel voor DOUWE als de heer 

BOSMA. In totaal hebben we 9 bekertjes bestelt (6 voor de schutterslijst, 

en 3 voor de minst gepasseerde doelman) welke volgens onze bedoeling 
worden uitgereikt op het mis-toernooi van 7 JUNI door de voorzitter de 

heer Oene Bijker. De eindstand zal tot deze datum door ons geheim word- 

en gehouden. 	redaktie. 



( kampioentje 

Zoals reeds eerder vermeld zijn er dit jaar 2 kampioensploegen in de 
vereniging nl. D.W.P. 3 en D.W.P. 4. 
In dit mei-nummer aandacht voor D.W.P. 3 en in het laatste juni-nummer 
aandacht voor D.W.P. 4, op deze manier kunnen we hun een beetje meer 
ruimte geven in het clubblad voor deze prima prestaties. 
Bij het uittypen van de  copy  is op het alleerlaatste moment bekend 
dat D.W.P. 1 winnaar is geworden van de FREONSKIPSBEKER, ook in 
het volgende nummer hierover meer. (waarschijnlijk met een wedstrijd- 
verlsag van RINTJE HEERINGA (vaste verslaggever). 

D.W.P. 3 KAMPIOEN 2e klas F.V.B. seizoen 1 85 - 186 
(v.l.n.r.) 
BOVEN: JAN SLOOTHAAK, WIPIE KRIST, WILLEM VISSER, APPIE HUISMAN, YKE 

DE JONG, MARTEN HUISMAN, DOUWE VAN DER SCHAAF (grensrechter), 
BERTUS VAN ZWOL, GEERT DE JONG (leider)0 

ONDER: JAPPIE BERGER, KLAAS HUISMAN, MINDERT MULDER, ALBERT HOL, 
PIET JAGER, GEERT VEENSTRA, ROLF EPPINGA. 

Met dank aan ANTON VAN ZWOL (MEERMARKT) van het aanbieden van de 
bloemen, iets wat erg gewaardeert werd door zowel leider als sPelers. 

Op de blazijde hierna wordt nog een overzicht gegeven van alle wed-
strijden die het kampioenselftal dit seizoen gespeeld heeft, met een 
lijst van wie de doelpunten heef.i, gemaakt. 



Oefenwedstrijden D.W.P. 3 

D.W.P. 
D.W.P. 
D.W.P. 
D.W.P. 
D.W.P. 
E.B.C. 

- Tijnje 
- Woudsend 2 
- Jubbega za 1 
- E.B.C. 	2 
- Joure 3 
1 - D.W. 	. 

4-0 
1-1 
0-6 
0-1 
2-2 
1-4 

D.W.P.- Delfstrah. 2 	1-0 
D.W.P. - D.W.P. 	2 	0-0 
V.O.G. 1 - D.W.P. 	0-5 
Woudsend 2 - D.W.P. 	1-2 
Jubbega za 1 - D.W.P. 	2-5 

Competitiewedstrijden: 

Heerenv. Boijs 4 - D.W.P. 3 4-1 Muller 2 D.W.P.3 0-2 
D.W.P. 3 - Balk 2 1-0 D.W.P. 	3 Workum 3 3-0 
0.N.S. 4 - D.W.P. 	3 2-2 H.J.S.C. 	2 D.W.P.3 2-4 
D.W.P. 3 - C.V.V.O. 	3 3-0 D.W.P. 	3 H. Boijs 4 2-0 
D.W.P. 3 - Muller 2 1-1 C.V.V.O. 	3 D.W.2. 3 0-3 
Work-um 3 D.W.P. 	3 1-1 D•W.P. 	3 - Q.V.O. 3 3-0 
D.WP. 3 - de Walde 2 0-1 D.W.P. 	3 - 0.N.S. 4 2-0 
Q.V.C. 3 D.W.P. 	3 3-3 D.W.P. 	5 H.J.S.C. 0-0 
D.W.P. 3 - Bl. Wit 5 2-0 Bl. Wit 5 0-2 
D.W.P. 3 - Hubert S 2 1-0 de Walde 2 1-3 
Balk 2 - D.W.P. 	3 4-1 H. Sneek 2 D.W.P. 3 2-3  

einduitslag 22 wed. 33 punten 43  your  
Doelpunten gemaakt door: 

	

19 	RALF EPPINGA 

	

4 	JAN SLOOTHAAK 

	

4 	GEERT VEENSTRA 
WILLEM VISSER 
MARTEN HUISMAN 
PIET JAGER 

Zoals uit de vorige nummers van het clubblad is gebleken, wordt D.W.P. 3 
gesponserd door SPEEICLUB JOURE, welke dit elftal in nieuwe SHIRTS, 
KOUSEN en BROEKJES - stak. 
Leider GEERT DE JONG is er ook in geslaagd om het elftal voor het 
komende seizoen in nieuwe TRAININGSPAKKEN te zetten, met als sponsor 
hotuurlijk weer: SPEELCLUB JOURE. 
Ook krijgt dit elftal de beschikking over VOETBALTASSEN dit aangeboden 
door DE VROLIJKHEID. 
Namens de redáktie kan ik wel zeggen dat D.W.P. 3 wel de meest REPRESEN-
TATIEFSTE team is van de GEHELE vereniging. (klasse GEERT). 

THEUN DE LEEUW LIBBE WASLANDER PIETER DE LEEUW GOOITZEN SLOOT MARCEL 
-HAAK WIERCKX 

20 tegen 

YKE DE JONG 
AUKE BOSMA 
APPIE HUISMAN 
JAPPIE BERGEN 
REMCO VISSER 
HEN K MULDER 
WIEPIE KRIST 

3 
3 
2 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 



KAARTRUBRIEK. 

Vrijdag 25 april j.l. was de laatste 
kaartavond van dit seizoen, waardan werd 

deelgenomen door 24 personen. 

De uitslag van deze avond was: 

WINNAARSRONDE: 

1 H. BOEK en M. MODDERMAN 

2 mevr. DE VRIES en S. MULDER 

VERLIEZERSRONDE: 	POEDELRONDE: 

1 J. VAN HES en J. TEN BOOM 	1 H,L. DE JONG en B, DE VRIES 

2 J. ZWART en JITSE DE VRIES 	2 mevr. MULDER en G. BOEK 

Daarna volgde de prijsuitreiking van de competitie. Dat dit tot het 

einde vol spanning zat bleek wel uit de einduitslag, want er moest 

voor een prijs nogal eens worden geloot. 

De eerste prijs was voor HENKIE BOEK met 48 punten. Na de loting 

werd HENKIE L. DE JONG tweede en BAUKE ZWART derde, elk met 46 punten. 

De vierde prijs was voor JOKE VAN HES met 40 punten. Na loting werd 

S. MULDER vijfde, J. ZWART zesde en M. MODDERMAN zevende, elk met 38 
punten. Aa de beide dames mevr. DE VRIES en mevr. MULDER, die praktisch 
nooit een wedstrijd missen, werd een boeket bloemen aangeboden. 

Deze geste werd erg gewaardeerd, wat bleek uit het applaus. 
Namens alle deelnemers wordt het bestuur van AKTIE '67 hartelijk be- 

dank voor de mooie en prima verzorgde avonden en we zitten nu al weer 

te denken aan het volgende seizoen. 
Namens allen B. DE VRIES. 

De heer DE VRIES de redaktie wil u hierbij bedanken voor de altijd 

prima verslagen, zo kon iedereen elke maand bijna weer het verloop 
van de avonden lezen in het clubblad. Odk wij rekenen volgend jaar 

weer op u. Redaktie. 

ANTWOORDEN TEST UW KENNISDER SPELREGELS, 
1. Wederom een strafschop toekennen. 
2. Indirekte vrije schop aan de tegenpartij op de plaats waar de 

overtreding is gemaakt. 
3. Overnemen van de doelschop, omdat de bal niet op de juiste wijze 

in het spel is gebracht. 
-4. op 9.15 meter. 
5. Direkte vrije schop. 
6. Waarschuwing, 
7. Het verder spelen verbieden en mag niet worden vervangen. 
8. Overnemen, de bal is niet juist in het spel gebracht. 
9. Doelpunt. (als regel ziet en protesteert de tegenpartij pas als 

het doelpunt is gemaakt). 
10. Direkte vrije schop. Gevaarlijke spelwijze. 

Het is niet zo'n verschrikkelijke ramp als een van je afgesleten noppen 
is dolgedraaid en je 'm er pas met de allergrootste moeite met een 

grote tang uit kunt wrikken, zo lang het maar niet vlak voor de wedstrijd 
gebeurt... 



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

eigen vereniging. 

Onzeverening kanbest 
eenpaar  cages  extra 
gebruik.en. 
Speel daarom Lotto en Toto in uw 
eigen dub. 

Daar helpt u ons 
daachvediddi mee 

Misverstand 
Hoe stevig hij ook speelt, het is beslist onjuist dat Edo Ophof door z'n 

ploegmakkers wordt aangesproken met Edo Schophof. 

VOETBALVERENIGING D1 WP ROTSTERHAULE 
Opgericht 19 juni 1947 

Op ZATERDAG 31 MEI a.s. vindt op de terreinen van 
v.v. D.W.P. te SINTJOHANNESGA een toernooi plaats met vele interee- 
sante teams: n.l. D.W.P. 1 en 2 	Be  Quick  2 

S.D.S. 1 en 2 	Zeerobben 1 en 2 
O.N.T. 1 	Harkemase Boijs 3 
Y.V.C. 1 

De organisatie berust bij v.v. D.W.P., en deze verwachten een grote 
publieke belangstelling. 
Er zijn o.a. extra prijzen voor het snelst 	gescoorde doelpunt en de 
hoogste score. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA: 
tijd Veld 1 Veld 2 
10.00 - 10.40 D.W.P. 	1 	S.D.S. 	1 Zeerobben 2 - Hark. Boijs 3 
10.45 - 11.25 D.W.P. 	2 - S.D.S. 	2  Zeerobben 1 - Y.V.C. 1 
11.30 - 12.10 0.N.T. 	1 - S.D.S. 	1 Be  Quick 2 - Hark. Boijs 3 
12.15 - 12.55 S.D.S. 2 - Zeerobben 2 Y.V.C. 	1 - DoW.P. 	1  
13.00 - 13.40 Zeerobben 1 - 0.N.T. 1 D.W.P. 2 - Be  Quick  2 
13.45 - 14.25 Hark. Boijs 3 - S.D.S. 	2 S.D.S. 	1 - Y.V.C. 	1 
14.30 - 15.10 D.W.P. 1 - Zeerobben 1 Be  Quick  2 - Zeerobben 2 
15.15 - 15.55 Hark. Boijs 3 - D.W.P. 2 Y.V.C. 1 	00N.T, 	1 
16.00 - 16.40 S.D.S. 1 - Zeerobben 1 S.D.S. 2 	Be  Quick  2 
16.45 - 17.25 Zeerobben 2 - D.W.P. 2 0.N.T. 1 - D.W.P. 	1 

Nopende op een sportief toernooi. 	TOT ZIENS OP HET VOETBALVELD 
"" 	• "" • 	• • • '"" • '" • • 	• •" • ""` • 	• 	• 	• • ""' • •-• • 	• -" o "" • o • 	• "" • •• • "- • 	• "' • "" • 	• "" •  



Verslag D.W.P. 3 -. O.N.S. 4 (2-9) 	19 april 1986 

Deze zaterdag kwam O.N.S. uit Sneek op bezoek. 
De verwachting was, dat het geen gemakkelijke wedstrijd zou worden; 
O.N.S. vocht n.l. voor hun laatste kans en moesten winnen, terwijl 
D.W.P. onder grote druk stond, omdat de koppositie verdedigd moest 
worden. D.W.P. begon zenuwachtig, waardoor O.N.S. wat meer in de aan-
val was, maar uit de kansjes die O.N.S. kreeg wisten de mannen uit 
Sneek, (onder leiderschap van Alfred  Knorr,  bekend van de playback-show) 
niet te scoren. Dit lukte D.W.P. wel d.m.v. een doelpunt van REMCO 
VISSER. Ook YKE kreeg enkele kansjes maar wirt niet te scoren; rust-
stand 1-0. Na de thee een wat feller D.W.P., wat tot betere kansen voor 
D.W.P. leidde. In die tweede helft viel dan ook het verlossende doel-
punt door een goal van AUKE BOSMA. 
Verder werd een doelpunt van YKE nog afgekeurd wegens buitenspel, 
op advies van de grensrechter van O.N.S. De resterende speeltijd kwam 
D.W.P. zonder kleerscheren door. Dit  aid  gevolg van prima verdede-
gingswerk van met name P.K. DE JONG, die deze middag in pri,a vorm stak. 
Einduitslag 2-0. Weer 2 belangrijke punten in de strijd om het kampioen- 
schap. 	 MINDERT MULDER 

D.W.P. 3 - H.J.S.C. 2 (0-0) 	26 april 1986 

Over deze wedstrijd valt weinig te vertellen. Dit was de laatste 
thuiswedstrijd van D.W.P. dit seizoen en het was ggn van de slechtere 
wedstrijden van D.W.P. 
H.J.S.C. kwam voor enn punt en dat is ze nog gelukt ook. D.W.P. was 
wel het meeste in de aanval, maar scoren kon men niet uit de vele kans-
jes. (wel werd een doelpunt afgekeurd). Zo werd de ruststand 0-0. 
Na de rust was D.W.P. weer steeds in de aanval en bleef Urukken op 
het doel van Hommerts. H.J.S.C. kreeg tegen het einde van de wedstrijd 
ook nog enkele kansjes: 5 minuten voor tijd brak een speler van H.J.S.00 
door en kwam alleen voor ondergetekende te staan, doch hij schoot ge-
lukkig in het zijnet. De einduitslag was dus 0-0 en door dit gelijke 
spel liepen wij weer een punt uit op naaste concurrent Heerenveense 
Boijs, dat bij O.N.S. verloor. MINDERT MULDER. 

Blauw Wit '34 5 - D.W.P. 3 	(0-2) 	30 april 1986 

Op koninginnedag moesten we naar Blauw-Wit in Leeuwarden. Blauw-Wit 
speelde de eerste helft erg hard, wat o.a. APPIE HUISMAN en PIETER KLAAS 
DE JONG ondervonden. 
In die eerste helft kwamen we op 0-1 door een penalty door YKE DE JONN, 
Een speler van Blauw Wit' had hands gemaakt. 
YKE moest hem wel twee keer nemen. De eerste keer keerde de keeper de 
bal, maar hij bewoog veel te vroeg. Deze 0-1 stand was tevens de rust-
stand. Direct na de thee scoorde YKE het tweede doelpunt, 146r maakte 
een speler van Blauw Wit hands, maar de bal zou al achter de doellijn 
zijn geweest: 2-0. 
Deze 0-2 konden wij gemakkelijk vasthouden tot aan het einde 
van de wedstrijd. Net  wggr 2 belangrijke punten op zak gingen we te-
vreden naar hiiswaarts. Na afloop f44st:11 

MINDERT MULDER 

Aan de verslagen van het derde elftal is wel te merken dat dit team 
veel succes boekte in de competitie, MINDERT heel hartelijk bedank voor 
deze verslagen. Deze maand een voorbeeld die vele wel konden volgen, 
maar niet deden. 
Niet veel wedstrijdverslagen kwamen binnen, zodat we deze keer extra 
blij waren met deze 3 prima verslagen. 
Meer over het succes van liet derde elftal elders in dit blad. 

redaktie 



1:1  Rabobank 

E  N 

LEMSTRA 
Oudehaske 

KOM VOETBALLEN! 

WORDT LID.. 
welkom bij 	 

voetbal de  
vereniging  LAME  

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

voor geld 
en 

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

TECHNISCH BEDRIJF 

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

MUNNIKEBUREN-SCHERPENZEEL GRINDWEG 168 

TEL. 05618-230 

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

• ERKEND INSTALLATEUR 

lkies voor uw snacks 
het juiste adres 

haal ze hij de 
FRITES EXPRES! 

in het zomerseizoen 
kunt u ons dagelijks 
vinden hij het Nannewijd 

DE WITH& SPIJKSTR A 
oudehaske 

Badpayiljoen 

OUDE HASKE 
eig.J.Onstweddet 

Tel 	ri',0  
- /30 

cc 

Tweewielerbedrijf 

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 laalste pleisterplaats. 
Zaalcapaciteit 350 personen. Koffietafels en diners tot 175 personen. 

Vraag vrijbhfrend prijsopgaaf boj de/zeer  II.  Jonkman, Tel. 05138-2350. 
	4. 

Alk MABO-
Bootservice 

ZEILBOTEN 
ROEIBOTEN 
TRAILERS 
KANO'S  
SURE  PLANKEN 
REPARATIE 

Haskeditgongen 3, 
OUDEHASKE 
Tel. 05130-77301 

\\, 



lenenIngetIlden blnno: 
woanadele inn 9.00 °ant 18.00 

onro 
heeds fan 9.00 !pant 21.00 °ere 

means tan 13.00 cant 17.00 oere 

111

5  EK  FOAR WENNINGYNRJOCHTING 

EKOER 
0 	DE JOUUJER 

*discount  
FOTO • VIDEO- LECTUUR-BOEKEN 

Midstraat 153 • 8501  AK  Joure - Tel. 6460 

"discount  

'T IS 4•144R EEN WEEr, 
W44R VOORTREFFEli..« EET. 

04 WET EENS  Rid offs  pizoBEREN, 
EN CE 	?WIT WEI? 
4D/?ES REGEREN 

CAFETARIA"TCENTRUM" 
G. de Graaf, 

naast  de Jouster Toren. Tel. 3390  

SPORTKLEDING 
Ga  eons  een praatje maken 
met uw sportspeclalist 

d4  
GLAS 

Ook het  spectate  adres voor 
HENGELSPORTARTIKELEN  

Teo  en Tineke Feenstra 

Micistraat 102 -Joure - Tel 2458 

Midstraat 39 
Tel. 2647 

SPORTSHIRTS 
KOUSEN 
BROEKJES 
ROKJES  
Adidas-, Puma. on ()trick  
SPORTSCHOENEN 

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

EN DOE-HET-ZELVER 

REGTS 
MIDSTRAAT 151 • JOURE 

SCHOEN REPARATIE 
Snel, voordelig 

en goed. 
Stomerij ouderwets 

goed en niet duur. 

SIRENCO  
schoenservice  
~hat 141.Joure 

Clean on  stomerij  
ad I41, Jae" 

Veilig autorijden met onze rijonleiding 

AUTORIJSCHOOL VALKEMA 
VAMOR/MI 

SCHEEN 53 - JOURE - E2 95138-2964 
De autorijschool met Bovag-garantie 
Theorieles is wekelijks te bezoeken. 

Bel vrijblijvend voor al uw informatie boven- 
staand telefoonnummer 

AMBACHTELIJKE 

SLAGERIJ JANSEN 
ROTSTERHAULE 
STREEK 125 
TELEFOON 1597 

UW DIEPVRIESVULLING ZOALS: 
ACHTERBOUT 
VOORVOET 
HALFVARKEN 
EN PAKKETTEN 

UIT EIGEN KEUKEN: 
WORST 
LEVERWORST 
(00 <WORST 
HAM ENZ , WIJ SLACHTEN ZELF 

OOK VOOR HUISSLACHTING 

SPECIALITEIT IN EIGEN GEROOKTE DROGE WORST EN SPEK 

ORNELIS 
Midstraat 130 - JOURE - Tel. 05138-2563 

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

DRoGISTERO 

BABYZAAK 



Wedstrijdverslag D-pupillen D.W.P.-THOR 1-0 

Zaterdag 19 april moesten we tegen THOR. In het begin van de wedstrijd 
gebeurde er niet zo veel, maar na een goede voorzet van TEAKE kwam de 
bal bij onze snelle spits JAN DE VRIES die de bal in de linkerhoek van 
het doel schoot, 1-0 voor ons dus. Ongeveer 5 minuten na rust kwam de 
bal via een lange haal van JOHAN BIJKER weer bij onze spits maar die 
kon niet scoren. Zo hebben we met 1-0 van THOR gewonnen. 

JOHAN KERKSTRA. 

O.V.V.0. 20 - D.W.P. 10 0-8 
Zaterdag 26 april moesten we uit tegen O.V.V.O. uit Lemmer. We moesten 
om 9 uur voetballen. Toen wij in de Lemmer waren was MARTEN WOUDSTRA 
er nog niet, hij kwam wat later. In de eerste helft maakte ANNE HAVEN 
3 goals. Halverwege de eerste helft kwam MARTEN nog. In de tweede helft 
kwam MARTEN er voor ANNE in. MARTEN maakte ook 3 goals en GJALT 2. 
We hebben met 0-8 gewonnen. Toen kregen we nog bericht dat we maandag 
tegen N.O.K. moesten. Toen gingen we naar huis. 

RENE DE JONG 

E-PUPILLEN TOERNOOI TE HEERENVEEN. (30 april 1986) 

Iets luidruchtig stonden we ongeveer 9 uur bij de kantine, het is 
stralend mooi weer, en we rijden naar de Boijs. Na entg zoekwerk zijn 
we in de kleedboxen. 
GERRIT maakt nog even de opstelling in de kleedkamer bekend (anders 
weten ze niet hoe ze op het veld moeten staan). 
9.45 uur de eerste wedstrijd tegen Heerenveense Boijs. Het gaat prima. 
D.W.P. iets sterker maar er komt jammergenoeg geen goal uit, de tweede 
helft spelen ze steeds op de helft van de tegenstander. 
KEIMPE vindt dit maar niks nu heeft hij nog niks te doen in de goal. 
Na bijna 6 minuten in de tweede helft een hoekschop voor D.W.P. (volgens 
mij dit seizoen nog nooit gehad) Na enig aarzelen neemt GEERT DE VRIES 
de trap maar er komt geen goal uit "JAMMER". 
EGBERT MULDER, HENDRIKUS SCHOKKER en REMCO AKKERMAN houden het veld 
achter mooi dicht dus bleef het 0-0. 
Nu anderhalf uur walghten en gauw naar de kantine (om wat energie op te 
doen). 
Inmiddels zijn er ouders gearriveerd om de jongens en meisje aan te 
moedigen, na de rustpauze weer het veld op nu tegen Mildam. 
Maar deze wedstrijd bleek nogal moeilijk en was het na 5 minuten al 2-0 
voor Mildam. Maar Mildam was iets sterker dus de 2e helft ging voor 
D.W.P. ook niet zo goed. Maar door goed keeperswerk van KEIMPE WIERDA 
bleef de schade beperkt 4-0 voor Mildam. Nu weer een pauze van 1 uur. 
En weer gauw naar de kantine om het zakgeld op te maken. 
Na een uitspraak van LUC PEN: "Deze lytskes maken we even in", beginnen 
we de wedstrijd tegen Gersloot, het gaat weer prima. 
De eerste helft 0-0. Nu de tweede helft na een paar gevaarlijke momenten 
voor het doel van Gersloot lukt het D.W.P. niet om een goal te maken het 
bleef 0-0. Daarna tegen Franeker welke we verloren met 1-0. 
Het was een zeer geslaagd toernooi met mooi weer. 

(sportverslagever van de Nieuweweg red.) TINEKE VAN HES.  

TOERNOOI  OOSTERZEE E-PUPILLEN 
Oosterzee daar zijn we heen geweest op 8 mei, we hadden een toernooi. 
Er waren 4 ploegen dus moesten we 3 keer spelen. 
De eerste wedstrijd was om half twee, we moesten tegen Mildam, we 
speelden 3-0, verloren  dust  De tweede wedstrijd was om ong. vijf voor 
drie, we speelden tegen 	 Ik en LUC en GEERT hadden bijna 
een goal maar het werd 0-3 Net mis. Die speelden we ook 0-3. 
De derde tevens laatste wedstrijd moesten we tegen E.B.C. 
Die wedstrijd speelden we ook weer 0-3, we kregen een mooie beker en 
een h6g1 leuk vaantje. We zijn op de vierde plaats geeindigd met negen 
goals tegen. 

JACQUELINE. 
(:) 'oh'"o"'o'-'oc,'"'elp""*.-1,"*.b*"••—•'—•—•—•*— 



,VAN DE DAG: 
WEDSTRIJD I 

Wedstrijdverslag HUBERT SNEEK - D.W.P. 3 

Zaterdag 10 mei moest het derde naar Sneek om hun laatste wed- 
strijd te voetballen. Ze moesten winnen, want dan waren ze kampioen. 
De wedstrijd begon met vlot voetbal van de d.w.p.-ers, maar na vier 
minuten gespeeld te hebben begon Hubert Sneek wat te knoeien achter- 
in waar tot grote vreugde een eigen goal van de keeper uit kwam, zo 
was het dus 0-1. D.W.P. speelde in het begin wel aardig rustig vond ik. 
In de 12e minuut kwam, nadat NICO HUPPES een corner had genomen, een 
mooi dlelpunt van ALBERT H. de stand 0-2. 
Na mate de wedstrijd verliep hoe zenuwachtiger de jongens werden. 
Maar YKE DE JONG deed ook nog mee, die kreeg in de 30e minuut nog 
een uitspatter, zodat de stand op 0-3 kwam te staan. 
Na het derde doelpunt wou het niet meer zo, want in de laatste 10 
minuten scoorde Hubert Sneek nog 2 doelpunten, waarvan 1 een hele 
mooie eigen goal van PIETER K. DE JONG. In de rust was de stand áus 
2-3 voorsprong voor D.W.P., WIEPIE KRIST had geruild met RAL]? EPPINGA. 
In de tweede helft werdLiedereen zenuwachtiger zowel aan de kant als 
in het veld. GEERT DE JONG had bijna geen nagels meer over, DOUWE VAN 
DE SCHAAF, die grensrechter was liep bijna de verkeerde kant op. 
Ook keeper MINDERT MULDER stond een beetje te dromen in zijn goal. 
Hubert Sneek heeft nog wel kansen gehad maar benutte ze gelukkig niet, 
dus bleef het 2-3 voor D.w.r. 
Dus de jongens van het derde elftal waren KAMPIOEN.  

Dit stukje is geschreven door een trouwe supporster. 

INGEZONDEN 
Dames en leiders bedankt voor de fruitmand. 

LIESBETH DE BOER. 

3e SKARSTERLAN-TOERNOOI  

Deze wordt gehouden op DONDERDAG 29 MEI op de terreinen van s.c. JOUR 

poule-indeling: D.W.P. 1 	OUDEHASKE 

V.V.I. 1 	F.F.S. 1 

S.C. JOURE zat. 1 	S.C. JOURE zon. 1 

RENADO 	LANGWEER 1 

WAARSCHUWING 

voor de komende 

wereldkampioen-

schappen voetbal 

te Mexico. 

Denk  on  uw t.v. 



Freonskipsbeker- 
finale in Garijp  

LEEUWARDEN — Sportclub 
Leeuwarden en D.W.P. (Rotster-
haule) zijn de finalisten voor de 
strijd om de Freonskipsbeker. Zo-
als bekend wordt deze eindstrijd 
gespeeld op het terrein van de vo-
rige winnaar. Dat betekent dat 
morgenavond om zeven uur beide 
clubs gast zijn van V.en V. in Ga-
rijp. 

Uitslagen en standen van het op 17 mei j.l. gespeelde D.W.P.-toer- 

nooi (3e en 4e) te Sintjohannesga. 
Het was een uitermate sportief toernooi met schitterend mooi weer. 

UITSLAGEN: 

V.O.G. 1 - Buitenpost 

D.W.P. 3 - Marum 2 

V.O.G. 1 - D.W.P. 3 
Marum 2 - Buitenpost 

V.O.G. 1 - Marum 2 

D.W.P. 3 - Buitenpost 

1 Buitenpost 3- 

STANDEN: 
5"punten 4 - 0 

2 V.O.G. 1 3- 4 punten 3 - 2 

3 D.W.P. 3 3- 2 punten 1 - 3 
4 Marum 2 3- 1 punt 	1 - 4 

D.W.P. 4 - Oudega 3 2 - 1 
Marum 3 -  E.B.C. 3 0 - 0 
Be Quick 4 - D.W.P. 4 0 - 0 
Marum 3 -  Oudega 3 2 - 0 
E.B.C. 3 - Be Quick 4 0 - 0 
D.W.P. 4 Marum 3 0 - 0 
Oudega 3 - Be Quick 4 1 - 4 
E.B.C. 3 - D.W.P. 4 0 - 2 
Marum 3 - Be Quirk 4 0 - 1 
E.B.C. 3 - Oudega 3 0 - 2 

1 Be  Quick  4 - 6 punten 5 - 1 
2 D.W.P. 4 4 - 6 punten 4 - 1 
3 Marum 3 4 - 4 punten 2 - 1 
4 Oudega 3 4 - 2 punten 4 - 8 
4 E.B.C. 3 4 - 2 punten 0 - 4  

2 
1 
0 

2 
o 

0 

Wedstrijdverslag D.W.P. C tegen N.O.K. C (28 april) 

Woensdagavond moesten we naar Oudemirdum (2.0.K.) te voetballen. 
We gingen om 6 uur bij de kantine vandaan, richting N.O.K. 
Daar aangekomen sprongen we hard in ons tenue, de opstelling werd 
bekend gemaakt door de leiders KLAAS WOUDSTRA en JURRIT WIERDA. 
En de wedstrijd kon beginnen, we stonden al gauw op 0-1 door MARTEN 
WOUDSTRA. Daarna gingnen we door naar 0-2, gemaakt door ondergetekende 
zelf, 0-3 door ANNE HAVEN met een afstandschot in de kruising, direct 
na de 3e goal van D.W.P. was het raak voor N.O.K. 3-1 maar MARTEN 
WOUDSTRA kon dit niet aanzien en scoorde 1-4. Tevens de ruststand. 
Na de rust een iets gewijzigde opstelling, maar het kon ons niks 
schelen want MARTEN ging gewoon door met scoren 1-5, 1-6 en 1-7. 
Dat was tevens de eindstand. We gingen douchen en richting Sintjohan-
nesga met zowel tevreden leiders als spelers. 

HENKIE DE JONG (C-junioren) 

In het juni-nummer hierover meer, het 

is natuurlijk bij iedereen bijna bekend 

dat D.W.P., na 14 jaar, deze beker weer 
mee na huis kon nemen. 

Bij deze willen alle spelers, leider en 

trainer de SUPPORTERS bedanken voor hun 

aanmoedigingen tijdens deze finale-wedstrijd. 

Ook verdiend het BESTUUR een grote pluim voor 

het verzorgen van de bus, bloemen en consump-
ties na afloop in de kantine. 



13  april  1986 
Westermarwei 78 
8501 TD Joure 

Auke en Ageeth Bosma 
Jappie 

(opgeven bij de leiders) Leuk hè: Geschorste spelers die onder een andere naam (die van een 
geblesseerde bijvoorbeeld) toch meedoen, in die wedstrijd een 

waarschuwing krijgen en van de weeromstuit zijn vergeten hoe ze die 
middag heten. 

HIEP 
HIEP 
HOERA 

94)teize Zward 
en 

cnerisizz cM adz  
gaan trouwen op vrijdag 30 mei 1986 
om 15.00 uur in het gemeentehuis 
te Joure. 

De kerkelijke inzegening vindt plaats 
om 16.30 uur in de  Ned.  Herv. kerk te 
St. Johannesga, door  Ds.  E. Kolkert. 

Gelegenheid tot feliciteren van 20.00 — 23.00 uur in zaal Wever 
te St. Johannesga. 

Streek 81 
8464 NG St. Johannesga. 

- de finale-wedstrijd tussen D.W.P. en s.c. Leeuwarden op video 
is opgenomen. 

- het mix-toernooi wordt gehouden op 7 JUNI!!!!!!! 

- de organisatie verwacht dat hieraan velen zullen meedoen. 

Blij en dankbaar zijn we met ons zoontje en broertje 

Zijn naam is: 

We noemen hem MARCO 

• 

' t.4 

(DanUaar en I;lij, door g, «I  on  

ioeuerirouwd, zijn wij mei de gedoorie 

uan onze zoon CO 4oerije 

gau/ 'e 

(Douween S2glie ("Dijsira 

. ciflarjano 

Porzannes 

4 mei 1986 

8466 c5c)C c)fij'eas4e. 

cVergrauingen 2 

v. 

• 



SUPPORTERSCLU S.C. ClEERENVEM 

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

• Of Bankrekeningnr. 3307.14.880 van de Rabobank. 

sc.HEERENVEEN OP WEG NAAR DE 

ERE Di ViSiE 

 

Sc HEERENV EEN 

rfaLEZ.na rt'lgjDE01117E K7 11 42 E 
TOPTCOM rg:»Mg gij rd  DOM  

ffilDgg unn 6D k re of motion 

DAGELIJKS VERSE groenten en friaild  
Jolla  do Jong 	 Jan atuIver 
Hogoillik )7ff 	ISRV 1111.J. liogeboonsstraad dB 
tel. 1467 	 tol. 1O7 

en doordewee &or, 
boodschapp  

leandel in keinvinitterialen 
konststelkezijnen en 
aanverwante stikelen 

Bouw- en Aannemersbedrijf 

FA. H. FABRIEK 
EN ZN. 

Streek 59 
St. Johannesga 
Tel. 05137-1207 

BOUVIER KENNEL '707 'HOGEDIJIC 

11- 0 deJa-Dung 
pgage oil god 24 2Trad0011,  oggEsom 

11e00 05)737 „17492 

M7111 og rcau elm  naar:  
Disianvijqj,scipooffollocild egg onod &oral/Mew 

egeknaglig 

pups  ge  &coop  

llvixvtw vy e 

,,IVATAS411(JP 

* * * 41. 41. * * * * * * *  if.  41. * * 	 ***************** 
** * * * * * * * *  it.  * 41. * 	STRIPOTHEEK RATAPLAN VIERHU)(S HOLLAND ***************** 
** 	 ** 
** 	 ** 
** 	 ** 
** 	Strips zijn tegenwoordig erg populair. Iedereen leest ze, overal. Mischien 4* 

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 ** 
** ** 
4* veel mensen die ook genoeg stripalbums bezitten, in de kast of op zolder.  On  als *4 
** ** 
** ze ziek zijn nog eens te lezen. Jan is tien maal ziek geweest en heeft al zijn ** 
** Roel Dijkstra's tien maal gelezen. Hij weet al hoe het verhaal afloopt voordat  
** )4Vff ** 

hij begonnen is te lezen. Stripalbums zijn tenslotte ook erg duur, dat kan 4.. .,— _,Ni, 4* 

** niemand ontkennen. Een normaal album kost F 6,75 en de Suste en Uiske's F 4,65. ** 
gc* De goedkoopste en handigste manier  on  stripalbums te lezen is lid worden van ** 
** ** 
4* STRIPOTHEEK RATAPLAN in Vierhuis. Deze bezorgt  on  de 14 dagen stripalbues bij ** 
** ** 
*4 U thuis, aantal albums naar keuze met een minimum van 6 al  buns.  Deze worden 14 

I 
** 

** dagen later weer opgehaald als de nieuwe albums weer worden bezorgd. Dit kost ** 
*),,c ** 
** U slechts F 0,25 per album! ( per 1-1-86 is dit F 0,30 per album). Als U een jaar ** 
** 4* 
** voor uit betaalt Vrijot U nog egtra korting en enkele albums elke week EXTRA, GRATIS! *h'g 
** ** De stripotheek heeft alle albums van Asterig,  Lucky Luke,  Roodbaard,  Blueberry,  ** ** 
4* Buck  Danny, 70 Suske en Wiske's,Donald  Duck's  en veel voetbalstrips. *4 
** ** 
** ** 0<' 

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

4* Schrijven  nag  ook, naar Vierhuisterweg 23, 8507  CG ROWEL.  
*4 *4 
,* 4* 

STRIPOTHEEK RATAPLAN VIERHUIS HOLLAND ***************** ***************** 



Is voetballen 
een knullensport? 

Wal 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 	 

VR Va 

DAMES-TIENERMODE 
MIDSTRAAT 89 - JOURE 

Ingang ook aan de achterzijde met oarkeer-ruimte. 

Hoeft u bouwplannen 
voor nieuw-

en verbouw 
Bespreek ze dan 

vrijblijvend met 

BOUWBEDRIJF AANN. 

H. J. VISSER 
STREEK 133 

8463 NG ROTSTERHAULE 
tel. 05137-1224 

/ 4* 
'Doaric 

de 
bladen- memt 

H. HOOMANS 
E. A. Borgerstraat 100 
8501 NH JOURE 
Tel. 0 513 8  -  5782 
RABObank Joure 
banknr. 3 3.4 7.7 8.9 8 0 

BRUINSMA TAPIJT 
MIDSTRAAT 87 

JOURE 
tel. 05138.3794 

F. VAARTJES 
Renovatie.Voeg.Inecht. 

en  Tim meri3edrijf 
BANDSLOOT 3 
DANTEGA 	tel. 05145,229 

UW BAKKER 
AAN HUIS 

voor oen dagelijks 
vers Pradukil 

R. v.d. SCHAAF 
Streek 117 

8463 NE ROTSIERHAIJLE 
tel. 05137-1972 

ADMINISTRATIEKANTOOR EN 
BELASTINGADVIESBURO 

A. OORD 
voor het verzorgen van uw: 
• bedrijfsboekhoudingen 
* administraties 

* 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 
TEXTIEL 

MIdatraat 78 
Tel. 05138-2975  JOURE  

KALSBEEK speelgoed 
MIDSTRAAT 68 JOURE tel. 05138.3811 

bekend om ons ruim assortiment speelgoed. 

„poppen;dicren;spellen;puzzels;inodelbotuw. 

speciale afdeling voor modelauto-verzamelaar 
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