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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 
ruitentvissers 
uitlaten 
onderhoudsbeurten 
remservice 

TEXTIEL 
De zekerheid met prijs en 
kwaliteit góéd te zitten! 

RIJWIELEN 

BROMFIETSEN 

TWEEWIELERBEDRIJF 

J. KRIKKE  

Streek 107 - ST. JOHANNESGA 
Telefoon 1487 

Debitant der Nederlandse Staatsloterij 

A. van Zwol 
Streek 131 Rotsterhaule 
telefoon 05137-1494 

ZENTRASPORT  
INTERNATI0?«.  

Voor  II  uw  SPORTEEHODICIDHEDEN 
an *an 0050  ADVIES  
Is hat Jul.% 'dram 

JAC. DE VRIES 
Dracht 32 
Heerenveen / tel. 24969 

     

  

Massey Ferguson 

  

  

 

MF 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 

 

G
ebroeders de 1/ oning 
oedkoop 	n waliteit 
VOOR EEN GROOT ASSORTIMENT 

TUIN-EN KAMERPLANTEN! 

 

en 
NATUURLIJK OOK VOOR 

TUINAANLEG EN ONDERHOUD 
NAAR 

Gebr. De Koning 
Meerweg 3-5 - Rohel - Tel. 05137-1331 
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Vierhuisterweg 25 	BOERDERIJ- 
VIERHUIS 	 BAR-DANCING 
(aan het Tjeukerneer) DISCOTHEEK 
Tel. 05137-1363 

	
BRUIN  CAFE 

KAPSALON 

s,  "ANNEKE" 
HOCEDIJK 126 SINT JOHANNESGA 

TEL: 05137-1818 



Van de 
redaktie-
tafel 

oktober 1986 

2e  jaargang nr. 2 

Clubblad voetbalvereniging "DE WITE  PEAL"  
Rot sterhaule 

Opgericht 19 juni 1947 

Zoals iedereen inmiddels wel heeft 

kunnen zien is met behulp van een aantal 

vrijwilligers ons hoofdveld verfraaid met 

een twee-tal stenen dug-outs, waarbij de 

verplaatsbare verhuisd zijn naar het tweède 

van de voorzitter veld. Net  het aantrekken van een verzorger, 
het eerste elftal in een nieuwe out-fit en 

de hierboven al genoemde  dugouts  blijkt toch weer dat we met 

elkaar veel klaar kunnen krijgen voor onze vereniging. 

]3~1~P4_ 
Nu we al weer een dikke maand aan het 
voetballen zijn in competitieverband, 
wordt het weer nodig tijd voor het vol-
gende nummer. U zit natuurlijk weer te 
springen om de mooie wedstrijdverslagen. 
Het zijn er deze keer weer lekker veel, 
jongens bedankt voor deze geweldige me-
dewerking.( ga zo door ) 
Ook de U wel bekende schutterslijst 
(wie scoorde de meeste doelpunten) en de 
minst gepasseerde doelman zijn in dit 
nummer opgenomen. 
Verder als redactie hebben we besloten 
enige wijzigingen aan te brengen in het 
clubblad 11  It  wite pealtsje V Dit omdat 
het clubblad anders te dik wordt en wij 
i.v.m. de kosten hier niet op berekend 
zijn. 

De wijzigingen zijn: 
- dat de addressenpagina 1 en 2 komen te vervallen, tenzij wijzigingen 
in deze, 

- op de voorkant zeer binnenkort wordt voorzien van een sticker met 
zijn of haar adres. 

- de standen alleen worden opgenomen als hiervoor nog ruimte is i.v.m. 
het aantal pagina's. 

- dat bovenstaande ook geldt voor de " Sport Kwis  it.  

'Ik heb altijd van die eigenaardige blessures. Vorige week nog dat 
vermoeide gevoel in m'n schenen en nu heb ik een kapotte enkel 

omdat ik met lopen steeds met m'n ene schoen langs m'n andere voet 
schaaf.' 

De redactie.  
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Lotto mwlett 

UITSLAGEN AMATEUR VOETBAL 
zaterdag en zondag 18.00 - 19.00 uur 

Voor algemeen nieuws 05-9 1122330  

40 et, per rolnuut 

3 Oktober bestuursvergadering samen met "Aktie 75" 
dat als doelstelling had bespreking over het 40 jarig 
bestaan van onze vereniging. De officiële datum is 
19 juni 1987, maar het jubileum wordt gevierd op 27 
juni, met een officiële receptie met een daarop 
aansluitende feestavond. T.z.t, meer hierover in ons 
clubblad. Het eerste elftal zal straks aantreden in 
een geheel nieuw tenue, aangeboden door speelhuis 
Joure, e.e.a, is geregeld door Geert de Jong. 
Langs deze weg wil ons bestuur de hoer de Jong nog 
hartelijk bedan,:en voor alles wat hij, ook in het 
verleden, al voor onze vereniging deed. 

De eindstand van de op 27 september gestaakte wedstrijd D.W.P. 4 	Oudega 3 
(wegens beenbreuk) wordt definitief bepaald op 4-2 in het voordeel van D.W.P. 
De resterende 15 minuten in de 2e helft worden niet meer vastgesteld. 
Dit van bondswege. 
Onze vereniging heeft nu ook een sporttherapeut aangetrokken, nl de beer 
J. Bruinsma, afkomstig uit Heerenveen Zuid. Het ligt in de bedoeling dat de 
heer Bruinsma op maandag- en woensdagavond om de week zitting heeft in ons 
sportcomplex de Grie. Bij eventuele blessures kan elke speler zich daar 
vervoegen. Tevens zal de heer Bruinsma aanwezig zijn bij uit- en thuis-
wedstrijden van het eerste elftal. 

R. Visser - de Vries 

ANP-SPOIMIJN 
VOOR SPORT-INFORMATE 

06-9 11 22 33 2 
AFGUASTINGEN BETAALD VOETBAL 
vrijdag 18.00 - 21.00 uur 
zaterdag en zondag 08.00 tot ca. 1 uur voor aanvang 

AFGELASTINGEN AMATEUR VOETBAL 
vrijdag 18.00 - 21.00 uur 
zaterdag en zondag 08.00 - 12.00 uur 
individuele afgelastingen eerste klassen + 
hoofdklassen tot ca. 1 uur voor aanvang 

UITSLAGEN BETAALD VOETBAL 
zaterdag 21.30 tot zondag 12.00 uur 
zondag 16.30 tot maandag 09.00 uur 
tijdens de wedstrijden ook tussenstanden 



VANUIT HET 

JEUGD 
BESTUUR 

Op de vergadering van 11 septem-

ber gaf B. de Vries uitleg over het 
jeugdplan welke door hemzelf was 

gemaakt. Alle leiders, trainers en 

bestuursleden waren aanwezig, het 

gehele plan werd doorgesproken hier-
uit bleek dat mits dit plan goed 

wordt uitgevoerd het veel voor onze 
jeugd kan betekenen. Iedereen kreeg 

een copie mee naar huis om het nog eens goed te bestuderen, zodat we op 

de volgende vergadering ons standpunt kunnen bepalen ten opzichte van 

dit plan. 
training  

De training van de jeugd wordt nu al veel beter aangepakt meerdere 

mensen hebben zich beschikbaar gesteld om op een trainingsavond de 

trainer te helpen om zodoende in kleine groepjes of individueel o.a. 
keeperstraining de jeugd meer aandacht te geven. 

dringende wens van onze leiders  
Deze bestaat uit het volgende, het is soms voor hen heel moeilijk om 
vervoer voor de wedstrijden te krijgen, heel vaak moeten zij 10 tot 20 
keer bellen voor dat men het vervoer heeft geregeld omdat men vaak hoort 

Ik moet boodschappen doen, ik wil uitslapen, geen tijd. Heel vaak moet 
de leider dan terugvallen op dezelfde mensen, dit moet toch anders kun-

nen wanneer u in het bezit bent van een auto en u zoon of dochter sport 
ga eens mee. Het is voor hen ook leuk als de ouders langs de lijn staan 

en u helpt de leiders met vervoer. 11: Wij rekenen op  II!!!  
W. TOERING 

Hierboven weer enkele oude foto's van (ex) leden van D.W.P. 

Dit zijn: JAN SLOOTHAAK, WOUTER JELLESMA, EGBERT JAGER,  DICKY  POEP- 

JES en MENNO VISSER, plaats ze in de juiste volgorde. 

'Onze keeper wil altijd als laatste de kleedkamer uit, anders verliezen 
we, zegt hij.' 



C 
Naam 
Geb. datum 

Geb. plaats 
Sterrebeeld 

Burgerlijke staat 

	 ,J)  

Beroep 
Opleiding 

Trainers  

Vertegenwoordigend 

elftal 

Sterke punten 

: Henk van Hes 
: 5 december 1965 

Rotsterhaule 

: Boogschutter 

: ongehuwd, maar wel in bezit van een hele lieve 
vriendin. 

: Ik doe een poging om timmerman te worden. 

: Ik heb eerst de LTS op B-niveau gedaan en daar- 

na heb ik nog het 0-diploma gehaald voor timer-

man. 

1.86 cm 

84 kilo 

43  
Puma  Rijkaard Super 

D.W.P. 
Ik ben bij D.W.P. begonnen op 6 of 7 jarige leef-

tijd. Toen heb ik een seizoen of 5 bij Nieuweschoot 
gespeeld en daarna nog 4 seizoenen bij de Heeren-
veense Boys. 

: Over trainers bij D.W.P. weet ik eigenlijk niks 

meer, maar bij Nieuweschoot had ik een goede 

trainer dat was Peter  Brinkman.  Deze trainer heb 
ik helaas maar 2 seizoenen gehad Daarna kregen we 

Johan Wardenier, waar ik ei genlijk niet zo goed 

mee kon opschieten. Bij  Hy.  Boijs had ik weer 
goeie trainers Marten Kooistra en Wiep Fabriek 

resp. bij de A-1 en het eerste elftal. 

Ik heb een aantal jaren in het Fries elftal ge- 

: speeld als voorstopper en laatste man. Ik vond dit 

overigens mooi om mee te maken, je steekt er weer 

wat van op om met andere jongens te spelen. 
: Mijn huidige plaats is centrale middenvelder, ik 
vind dit wel een leuke plaats. 

: Ik ben links, mijn rechter pootje moet nog wel wat 

aangesterkt worden wil deze net zo sterk zijn als 
zijn broertje. 

: Ik heb, volgens mij, een goede lange trap en een 

redelijk overzicht. Verder wil het 1 tegen 1 

duelletje nog weleens in mijn voordeel uitvallen. 

Huidige plaats 

Tweebenig 

Lengte 

Gewicht 

Schoenmaat 

Mert voetbalschoen: 

Huidige club 
Vroegere clubs 



Zwakke punten 	: Dat zijn er teveel om op te noemen. Maar 66n 

is toch de grootste en dat is mijn conditie. 

100 meter in 	: geen idee 

5 km in 	: In mijn dibensttijd moesten we iedere vrijdag-

morgen 5 km lopen en toen heb ik het een keer 

gepresteerd om deze in 19 min. en 41 sec. te 

lopen. 

Bal hoog houden 	: Dit heb ik eigenlijk nog nooit echt geteld, maar 

ik weet wel dat dit er wel heel wat keren waren. 

Rookt 	: ja 

Drinkt 	: Ja, af en toe een glaasje. Na de wedstrijd pakken 

we met elkaar een  Henkel',  pilsje. 

Beste wedstrijd 	: Ik heb meerdere goeie wedstrijden gespeeld, maar 

66n weet ik nog wel te herinneren en dat was met  Hy.  Boys Al 
tegen sportclub Erica uit Drente. Ik maakte daar 1 doelpunt en 

gaf twee beslissende passes en verder speelde ik ook nog bere-

sterk. 
Slechtste wedstrijd : Dat was laatst tegen Sleat in de thuiswedstrijd. 

Mooiste actie 	: Dat was met Hv.Boys 1 tegen Rood Geel 1. Een 

oefenwedstrijd, ik kreeg de bal op de middenlijn en speelde 

bijna alles en iedereen voorbij. Op een gegeven moment kwam ik 

in een vreemde hoek terecht en schoot op de goal. Tot mijn grote 

verbazing zat deze ook nog. 

Mooiste goal 	: Nieuweschoot Cl tegen Makkum Cl, we speelden met 

negen man en kregen zo nu en dan ook het voordeel van de scheids. 
We kregen een vrije trap ter hoogte van de middenlijn en ik 

joeg die in 64n keer in het net. 

Beste voetballer(s) in Ni. : Ruud Gullit en Marco van Basten. 

Beste buitenlandse voetb. : Michael Laudrup. 

Idool 	: Dat waren voor mij altijd Ruud Krol en 

Johan Neeskens. 

Moeilijkste tegenstander 	: Dat zou ik zo niet weten. 

Kampioen wordt 	: Dat valt nu nog niet te zeggen, ik kan alleen 

maar hopen en mijn best ervoor doen om D.W.P. 

die positie te krijgen. 

Hoogtepunt 	: Kampioen worden met het B1 elftal van Nieuwe-

schoot, en mijn testwedstrijd bij Go  Ahead Eagles.  

Dieptepunt 	: Dat was vorig jaar toen heb ik namelijk heel 

weinig gespeeld. 

Hobby's 	: voetballen en uitgaan met mijn vriendin. 
Favoriete literatuur: Voetbal International en verschillende strips 

o.a.  Ronnie Hansen  en Roel Dijkstra 
Films 	: weet ik heel weinig van, want daar kijk ik niet 

zo zeer naar, liefst goede western of oorlogsfilm. 
Muziek 	: Allerlei maar BZN vind ik wel leuk. 
Gerecht 	: Nasi  Goring  en Macaroni 

op 
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Voetbalcommentaar ik zou zo in Nederland eigenlijk niet weten, 
die een beetje leuk overkomt. 

Wat ik verder nog kwijt wil: Dat er maar vele kampioenen bij D.W.P. 
mogen zijn en in het gewone leven, blijf gezond, maak het 
elkaar niet moeilijk en blijf een beetje plezier in je werk 
houden. 

"GEKNIPT" 

Ook vorig seizoen is het enkele malen voor gekomen dat D.W.P.-ers 
op weg naar het voetbalveld of naar uitwedstrijden op de Streek 
werden geknipt. 
Ook deze maand viel er weer een slachtoffer onder onze leden, op weg 
naar Sint Jtt, waarschijnlijk iets te laat, werd hij door onze foto-
graaf op de foto gezet. 
Inmiddels is door betrokkene een girorekening geopend, alle giften 
hierop zijn welkom, nadere informatie bij deze speler (chauffeur). 

Na een lang verblijf bij mijn mama, 
wilde ik ook wel eens naar mijn papa. 
Met een kreet heb ik laten horen, 
dat ik op maandag 29 september 1986 
om 14.20 uur ben geboren.. 

Mijn gelukkige ouders zijn 
	 fr 	

eh ntal 

Pieter en Tiny Bakker - de Leeuw 
Stationsstraat  48 
8501 GL Joure 	 1 

4..Ajt4  



naar: 

Voor een nieuwe 
of een goede 

gebruikte FIETS 
Akkerman 

Rijwielen 

VOOR AL UW: 
VERGADERINGEN 
RECEPTIES  

ETC.  011!kURANT....s4
/ 

 
UITVOERINGEN 

MEVek 45 04  

iTREEK 116 
I8464 NH ST.JOHANNESGA  

BIJ ONS KUNT U OOK: 
SLAATJES 
KROKETTEN 
FRIKANDELLEN 
KOMEN HALEN 

St. Johannesga, tel. 05137-1320 

(41.1›„. 
Schilderabedrijt 

ROTTUM 
Telefoon 0 5137 - 1526 

ook voor 
restauratleworkzaanshadon 

naar 

wee milmellrijP 
1111 hen bonne 

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, 
BOERENGASOL1E, MENGSMERING, 

LUCHT, OLIE EN VETTEN ENZ, 

BELEEFD AANBEVOLEN: 
GERRIT EN ANNA DE LEEUW 
STREEK 121 ROTSTERHAULE 

TEL, 05137 1214 

HSB 
ROTSTERHAULE B.V. 

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

Langedijk 1 
8463  NP  Rotsterhaule 
Telefoon 05137-1475 

Streek198 Rotsterhaule 

9!"05137-1216 

Gebruikte Meubels en Keukens. 

i./guritaitta 
PM 7 

Matstatlidtale 
Tel.: 05137 - 2002 

      

 

éér 

   

meer voordeel 
op de koop toe 

  

ar 

 

   

      

      

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



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 	 

V.v. D.W.P. 

DAMES-TIENERMODE 
MIDSTRAAT 89 - JOURE 

Ingang ook aan de achterzijde met parkeer-ruimte. 

Hoeft u bouwplannen 
voor nieuw-

en verbouw? 
Bespreek ze dan 

vrijblijvend met 

BOUWBEDRIJF AMIN. 
H. J. VISSER 

STREEK 133 
8463 NG ROTSTERHAULE 

tel. 05137-1224 

SUPPORTERSCLUB S.C. HEERENVEEN 

• 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 

EREDiViSiE  

DE 

SC HEERENVEEN 

DE MODE STEEDS EEN 
STEEKJE VOOR MET 
PHILDAR BREIGARENS 

OOK GOED IN: KLEINVAK 
ONDERGOED 
TEXTIEL 

114. 
MIdetreet 78 
Tel. 05138-2975 JOURE  

BRUINSMA TAPIJT 
MIDSTRAAT 87 

JOURE 
tel. 05138.3794 

F. VAARTJES 
Renovatie.Voeg.Vlecht. 

en Tim merbedriff 
BANDSLOOT 3 
BANTEGA 	tel 05145.229 

UW BAKKER 
AAN HUIS 

voor een dagelijks 

vers produkt 

R. v.d. SCHAAF 
Streek 117 

8463 NE ROTSTERHAULE 
tel. 05137-1972 

Administratiekantoor en 
Belastingadviesburo 

A. OORD 
Voor het verzorgen van uw-: 
* bedriitsboelMoudingen 
* administraties 
* BTW en loonaangiften 
* A en T biljetten 
Schoterlandseweg 92, Nieuwehome, 
telefoon 05135- 1674 1 1467 
Nieuwevveg  EA.  8723  EA  Koudurn. 
telefoon 05142-2552, b.g.g. 1457 

KALSBEEK speelgoed 
MIDSTRAAT 68 JOURE tel. 05138.3811 

Bekend om het brede assortiment speelgoed, 
spellen, puzzels, poppen, pluche, hobbyarti-
kelen, modelbouw enz. 



Elftal 

Spelers/leiders 

van de maand, 

bedanken hierbij SPEELCLUB JOURE. 

Speelclub 

„San  
Remo"  

Motel Joure 

Joure - Klokmakerij 
Telefoon 05138-87E2 

Op deze wijze willen alle spelers, leiders en trainer 
SPEELCLUB JOURE 

bedanken voor hun tenues en grandioze trainingspakken. 
Op de foto. 

Boven v.l.n.r.: DOUWE V.D. SCHAAF, RALF EPPINGA, HARRY VISSER, 
PIET JAGER, JAN SLOOTHAAK en leider GEERT DE JONG. 

Onder v.l.n.r.: ALBERT HOL, GEERT VEENSTRA, JAN KNIJPSTRA, 
WIJNAND GOOTJES, JAPPIE BERGER, REMCO VISSER, EGBERT JAGER. 

Ontbreken: WIEPIE KRIST en KLAAS HUISMAN. 

Speelclub 

„San  
Remo',  

Motel Joure 

Joure - Klokmakerij ' 
Telefoon 05-138-678 



'1111=1=1~1~1~E~ 	 
- Twee van de drie trainingsattributen klaar zijn. 

GERRIT DIJKSTRA zorgde ervoor dat er hout kwam,  HARM  PEN zette 
het inelkaar en de firma KERSTMA-HEIDA zorgde voor gratis verf. 
De jeugd kan er nu met veel plezier er tegenaan schoppen. 

Hartelijk dank hiervoor (E-pupillen) 
- Het derde elftal beschikt over moderne blauwe voetbaltassen. 
- Dat deze tassen beschikbaar werden gesteld door; 

BAR DANCING "DE VROLIJKHEID" 
- Wietze Zwart donderdags nog altijd de dames traint 
- Voor al Uw binnenbrandjes...ons aller Henk v.d. Wal. 
( gediplomeerd spuitgast). 

- Er nu zelfs een sportmasseur aangetrokken is voor al-
gehele verzorging 
Een proffesionele slag...? 

JARIG BRUINSMA 
SPORTMASSAGE EN VERZORGING 
TAPEN, BANDAGEREN EN ZONNEBANK 

- Ons eerste elftal tegenwoordig ceheel in nieuw tenue op het 
veld verschijnt, dat dit alweer spontaal beschikbaar is ge-
steld door CASINO JOURE. 

Tot grote vreugde van veel 
fervente kaartspelers is het 
actiecomite van D.W.P. in dit 

zomerseizoen weer gestart met 
een schutjascompetitie in de kantine 

op 10 oktober. Voor deze eerste wed-
strijd waren 24 deelnemers aanwezig. De 

uitslag van deze avond was: 

 

Imassdge 

Ampèrelaan 15 
8444 BW Heerenveen 
Tel. 05130 - 31203 

OAR 
DANCING 

rigiAlteid 

WINNAARSRONDE:  

I. Mevr. de Vries en A. Visset. 
2. H. Zwier en B. de Vries. 

VERLIEZERSRONDE: 

I. Alb. de Jong en M.  Rondhout.  
2. K. Woudstra en Jitze de Vries. 

POEDELRONDE: 

I. Mevr. Mulder en G. Boek, 
2. G. de Jong en J.C.P. de Vries. 

'Een goede scheidsrechter heeft er begrip voor dat spelers in 
spannende situaties wel eens een gebaar maken of een woordje laten 

vallen dat strikt genomen niet past.' 
(Uit de officiële KNVB-handleiding voor scheidsrechters) B. de Vries. 



5On 
DWP -  CAMBUUR 4 - 10 -  '86 	V  

Dit keer kregen we het gepromoveerde Cambuur op bezoek in de 

catacomben van sportpark De Grie. Alleen de naam Cambuur al, 

doet me denken aan "ARRO" (met vrandelijke greuten) voetballers 

als Carlo de Leeuw, Dick Bults, Erkelens  etc.  Deze heren spelen 
dan wel een paar trapjes hoger, maar de mannetjes, die wij op 

visite kregen deden mij daar toch direct aan denken. Helaas 
konden wij het groene gras nog niet betreden in de nieuwe shirts, 

broekjes en sokjes, maar nog steeds in de oude maar wel betrouw-

bare HEBO shirts. 
Wij begonnen de wedstrijd in een stijl, waarvan wij zelf nog niet 

een passende naam voor hadden. Deze gebreke is nu voorgoed opge-
lost, want koud 2 minuten bezig, riep er al een supporter: 

"JIM LIKJE  AJAX  WOL". Vandaar, wij begonnen dus in een  AJAX  stijl. 
Toch kon deze stijl niet verhinderen, dat wij al vroeg op een 

achterstand kwamen. Een voorzet vanaf links of rechts, vergeef me 

dit detail, werd ingekopt door een camnuur speler. Dit vroege 

tegendoelpunt moest,, als het goed was, verfrissend werken. Helaas 

werd dit niet het geval. Onze aller Anne Knol meende nog te wezen 

in zijn vorig leven, toen hij als spits bij Cambuur alom furore 
maakte. Helaas heeft Anne nu te maken met zijn huidige leven, 

waar hij als rechtsback bij DWP opereert. Kortom een sneue goal 

tegen, maar tegen Frisia gebeurde het mij ook, zelfs ik speelde 
toen naar een tegenspeler, die prompt daarop scoorde; Dus gauw 

vergeten. Toch konden wij voor rust nog iets aan deze achterstand 

doen. Een voorzet van Yke op rechts naar "lastp ost" Klaas Huisman 

leverde een prachtig kopdoelpunt op. 1 - 2. In de rust bleek dat 

Henk van Hes de tweede helft niet kon spelen, vanwege een blessure. 

Dit betekende voor Gjalt Jager om de gelederen binnen DWP te ver-

sterken. Jan Dijkstra stond er al in en zo hadden we de 2 sterke 

wissels verbruikt. Een blessure konden we ons dus niet meer permi-

teren en daarom gingen we er maar niet al te hard in. (m.a.w. 
dus wel) Dit hield in, dat we ze echt in de tang hadden en de 

2 - 2 zat er dan ook aan te komen. Nadat Gjalt en ik wat zaten te 

dollen aan de rechterkant, passte Gjalt een prima bal op onze Yke 

die daarop met een ferme kruisingbal uithaalde. 2 - 2 was een feit. 

Cambuur hoopte nu nog op een punt en begonnen ook wat meer te 

zeuren, waar blijkbaar ieder stadsploeg last van heeft. Ook de 

supporters ven DWP die nog net op tijd een staanplaats konden 

bemachtigen achter de goals, moesten achter de hekken. Nadat een 

speler van Cambuur tegen captain Klaas veenms had gezegd: "de 
supporters moeten achter de hekken' ontlokte bij de 



verbouwereerde Klaas Veenma deze welhaast legendarische uit-

spraak:: " Daar staan ze al, lieverd !" Door steeds meer te 

drukken kon de overwinning ons eigenlijk niet meer ontgaan. 

Wederom Klaas Huisman soleerde door de verdediging van de 

geel/blauwen. Om hem dan ook te stuiten moet er een over-

tredibrig aan te pas komen. Door het goeie oog van de arbiter 

werd dit niet ontzien. Kortom, de penalty werd koelbloedig 

benut door schutterslijstaanvoerder Yke de Jong. 3 - 2. 
Nadat ik ook nog een lullige boeking kreeg, wegens het te 

hard inlopen op de tegenstander werd het dus de hoogste tijd 

om de wedstrijd te beeindigen. Door dit prima resultaat ( 

een 0 - 2 achterstand ombuigen in een 3 - 2 winst 	staan 

we. nog steeds een de leiding met 9 punten uit 6 wedstrijden. 

29.  de voltallige selectie zit zich te 

RINTJE 	HEERINGA 	beraden of we de opmerking JIM LIKJE  

AJAX  WOL nu positief dan wel negatief 

moeten benaderen. 

Test uw kennis der 
spelregels 

I. Hoe breed mogen de lijnen en doelpalen zijn? 
2. Mogen alleen geblesseerde spelers worden vervangen? 
3. Wat beslist de scheidsrechter, indien een buitenspel 

staande speler de bal ontvangt uit een inworp? 
4. Wat beslist de scheidsrechter indien de doelverdediger 

wordt aangevallen, terwijl hij opspringt om de bal weg 
te stompen? 

5. Hoeveel spelers mogen er in een competitie-wedstrijd 
vervangen worden? 

6. Op welke afstand moeten de spelers van de verdedigende 
partij zich opstellen bij een indirekte vrije schop 
op 6 meter van hun doellijn? 

7. Kan men buitenspel staan, indien men zich op dezelfde 
lijn bevindt als de bal? 

8. Een speler krijgt in zijn strafschopgebid de bal van 
achteren tegen zijn arm aangeschoten. Wat beslist de 
scheidsrechter? 

Om zich al bij voorbaat in te dekken tegen de kritiek van straks, meldt 
de nieuwe trainer in de plaatselijke pers dat zijn voorganger hem een 

bijzonder failliete boedel heeft nagelaten, waarmee op het eerste 
gezicht weinig positieve resultaten te behalen zullen zijn, maar hij zal 

z'n best doen. 

Alles of niets;  denkt het bijtertje, terwijl hij z'n scheendekkers naar de 
dug-out gooit, z'n kousen laat zakken en er dat laatste kwartier als een 

beest tegenaan gaat om de achterstand ongedaan te maken. 
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OEKOER 
DE JOUWER 

NIM111111.0 U MOM& 

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

EN DOE-HET-ZELVER e  
MIDSTRAAT 151 - JOURE 

REGTS 

SCHOEN REPARATIE 
Snel, voordelig 

en goed. 
Stomerij ouderwets 

goed en niet duur. 

SIRENC 
schoenser vice 
1441441al 141. Jain 

clean inn  stomerij  
sal 141. Jr" 

0»4-indietlevigeft.  

„de lelie"  

Teo  en Tineke Feenstra 
Midstraat 102 —Joure— Tel. 2458 

SPORTKLEDING 

Ook het speciale adres voor 
HENGELSPORTARTIKELEN 

Ga eens een praatje maken 
met uw sportepecialist 

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

Midstraat 39 
Tel. 2647 

7 IS MAR EEN WEET, 
WAAR VOOR TREFFELIJK EET. 

CA NET EENS BIJ ONS PROBEREN, 
EN CE zuu-  NOOIT BEIER 
ADRES BEGEREN 

CAFETARIA "T CENTRUAI " 
G. de Graaf, 

naast  de Jouster Toren. Tel. 3390  

Veilig aulorliden met onze rijopleiding 

AUTORIJSCHOOL VALKEMA 
VAMOR/101 

SCHEEN 53 - JOURE - 06138-2964 
De autorijschool mei Bovag-garantie 
Theorieles is wekelijks te bezoeken. 

Bel vrijblijvend voor al uw informatie boven- 
staand telefoonnummer 

UW DIEPVRIESVULLING ZOALS: 
ACHTERBOUT 
VOORVOET 
HALFVARKEN 
EN PAKKETTEN 

UIT EIGEN KEUKEN: 
WORST 
LEVERWORST 
KOOKWORST 
HAM ENZ. 

WIJ SLACHTEN ZELF 
OOK VOOR HUISSLACHTING 

SPECIALITEIT IN EIGEN GEROOKTE DROGE WORST EN SPEK 

ROTSTERHAULE 
STREEK 125 

TELEFOON 1597 

mbaclOiltt sigtrij 
ltit6t11 

ORNELIS 
Midstraat 130 - JOURE - Tel. 05138-2563 

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

DROGISTERIJ 

BA BYZAAK 

`discount  
FOTO. VIDEO • LECTUUR - BOEKEN 

Midstraat 753-8507  AK  Joure — Tel. 6460 

"discount  



MABO - 
Bootservice 

ZEILBOTEN 
ROEIBOTEN 
TRAILERS 
KANO'S 
SURFPLANKEN 
REPARATIE 

Haskenítgongen 3, 
OUDEHASKE 
Tel. 05130.77301 

LEMSTRA 

Oudehaske 

Uw  TORO  dealer: 	vEpasTRA  

Streek 174 
8463  NH  ROTSTERHAULE 

tel. 05137-1870  
TORO  

KOM VOETBALLEN! 

WORDT LID.. 
welkom bij 	 

voetbal de _ 
vereniging wit! 

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

Café-Restaurant - Zaalaccommodatie 

„HET ANKER" te Scharsterbrug 
Hollandiastraat 50 

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

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

Vraag vrijblijvend prijsopgaaf bij de heer  ii.  Jonk man, Tel. 05138-2350. 

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 

Tweewielerbedrijfi 

Tel. 05130-77212 

Tevens benzinestation  an  autoservice 

kies voor uw snacks 
het juiste adres 

haal ze WI de 
FRITES EXPRES! 

In het zomerseizoen 
kunt u ons dagelijks 
vinden hij het Hannewild 

DE WITH& SPIJKSTR A 
oudehaske 



Even een berichtje ertussen door. 

Met de E-pupillen gaat het goed. We hebben twee wedstrijden 

gewonnen, Delfstrahuizen 10-0 en Langweer 4-0. 

Voor de beker D.W.P.-Delfstrahuizen 7-0. Jammer genoeg hebben wij 

ook twee verloren 	D.W.P. 4 - 2 en Renado - D.W.P. 3 - 1. 
Maar dit mag de pret niet drukken. 

In de afgelopen maand zijn er vier nieuwe spelers bijgekomen. 

ERIK-JAN RODENHUIS, GIDO DE LEEUW, JELMER AKKERMAN en JAN SCHOKKER. 
Wij hebben nu al 15 "super" spelers. 

P.S. Als je van voetbal houdt, kom eens kijken op de training. 

Elke woensdag middag van 2 tot 3 uur. (leeftijd vanaf 8 jaar). 
De E-leiders 

Dames D.W.P. - Dames Oosterstreek 
Half 1 moesten we aanwezig zijn op het terrein van D.W.P. 

Kwart voor 1 zaten we met zijn allen in drie auto's en konden we weg. 
Om half 2 waren we er en we konden om 2 uur beginnen. Na een kwar-

tiertje maakte Oosterstreek een eigen goal dus 0 - 1. 

Onze topscoordster WIEKE KEULEN zorgde voor een tweede goal en een 
paar minuten later zette ze ook een derde goal. 
Om 20 voor 3 was de eerste helft afglopen en konden we even genieten 
van een geurend bakje thee. Ik ging eruit en SI2PIE BOEK kwam voor 

mij in de plaats. In de tweede helft ging alles aardig. 

Allebeide teams hadden nog een paar kansen maar er kwam geen goal meer. 

WIEKE KEULEN maakte nog een mooie corner, maar jammer genoeg kreeg 

de keeper de bal te pakken. 

Na een minuutje fluitte de scheidsrechter en was de wedstrijd afge-

lopen en zo gingen wij met een overwinning van 0-3 op naar Sint tilt. 

ANJA LAGE VEEN 

Wedstrijdverslag D.W.P. 5 - Heerenv Boys 7 3-2 (20 sep. 86) 

Om kwart voor een startten we met frisse moed, door de vele bles-
sures was de opstelling wat verandert. 

JAN VAN DER WAL speelde laatste man, A-junior HESSELS was reserve. 

Na ± 3 minuten stonden we al achter JAN VAN DER WAL trapte over de 
bal heen daardoor kon Heerenv. Boys de leiding nemen. 

JAN LAGEVEEN en JAN VAN DER WAL ruilden van plaats. Na 5 minuten 
werden we volledig uitgespeeld 0-2. Maar door goed doorvechten werd 

het toch nog 1-2 door JAN VAN DER WAL. Na de rust werd JAN DE JONG 

(geblesseerd) gewisseld door A-junior HESSELS. JACOB kwam in de spits 

en VEUGER kwam op linksachter. Door goed doorzetten van JACOB HESSELS 

en met een passje op JAN VAN DER WAL was het 2-2. Ook Heerenv. Boys 

kreeg nog veel kansen. 



Door goed keeperswerk van (halt red.) PIETER BAKKER bleef het 2-2. 

Met nog 10 minuten te spelen kregen we een hoekschop door goed werk 

van HESSELS. JAN VAN DER WAL plaatste de bal via de keeper in het 

doel 3-2. Heerenv. Boys begon te drukken en kregen nog veel hoek-

schoppen. Toch konden we de bal steeds weg werken, we waren dan ook 

bekaf toen de goed leidende scheidsrechter GERRIT DIJKSTRA affloot. 

JAN LAGE VEEN 

te koop aangeboden 
- Voetbalschoenen maat 46 Merk: Patrick  Keegan  (2 x gebruikt) 

A. v.d. Wal 	De Grie 39 
Sintjohannesga tel. 05137 - 1783 

- Voetbalschoenen maat 38 Klaas Woudstra 
tel. 05138 - 5213 

- Voetbalschoenen merkg  Quick  maat 5 
Antje de Jager M.J. Hogeboomstraat 21 

Sintjohannesga 

- Wit  Adidas  sportbroekje maat 128/140 Koopje f 5,-- 
Siebolt Krikke Streek 30 

Sintjohannesga tel. 05137 - 1539 
....... 	 ................ 	 ..... 	 0.211.1 1[123O. 

VAN HIER EN DAAR 
Driekwart van de 
240.000 sportletsels 
voor de huisarts 

UTRECHT (ANP) — De huisart-
sen in ons land krijgen jaarlijks 
240.000 sportletsels onder ogen. 
Driekwart van de gevallen behan-
delen de huisartsen zelf, . de rest 
wordt doorverwezen naar een spe-
cialist, zo blijkt uit onderzoek van 
de aan de KNVB verbonden sport-
arts H. Inklaar. Het onderzoek, 
uitgevoerd in 45 huisartsenpraktij-
ken, staat gepubliceerd in het 
maandblad "Huisarts en Weten-
schap". 
' Knie- en enkelletsels maken bij-
na de helft uit van alle sportletsels 
die door de huisartsen worden 
behandeld. In 80 procent van de 
gevallen gaat het om kwetsuren 
ten gevolge van een echt ongeval, 
bij de rest gaat het om letsels ten 
gevolge van langdurige overbelas-
ting door beoefening van sport. 
Hoe ouder de sportbeoefenaar, 
hoe vaker er sprake is van overbe-
lastinpproblemen. 

Risicogroepen bij uitstek zijn 
mensen in de leeftijd van 15 tot 24 
jaar, beoefenaars van veldsporten 
In teamverband (vooral voetbal-
lers) en sportbeoefenaars in geor-
ganiseerd verband, 

"Voetbalschool" 
in Heerenveen 

HEERENVEEN — De techni-
sche staf win S.C. Heerenveen 
start op 7 oktober met een zo-
genaamde voetbalschool. Met 
dit project wil de eerstedivisie-
club talentvolle jeugdige voet-
bailers  uit de regio intensiever 
bij de voetbalsport betrekken, 
om zo het niveau van het 
amateur- en betaalde voetbal te 
verhogen. De algemene leiding 
van de voetbalschool is in han-
den van hoofdtrainer Foppe de 
Haan. De trainingen zelf zullen 
worden verzorgd door selek-
tiespeler Jan de Jonge, die 
tevens coördinator is van de 
voetbalschool. Ook tweede trai-
ner Jan de Wilde en jeugdtrai-
ner  Rimmed  Zelle zullen bij het 
geheel betrokken worden, 
evenals spelers van de eerste 
selektie. 

Het ligt in de bedoeling om 
op woensdagmiddag te gaan 
trainen. Er wordt gestart met C-
en B-junioren in de leeftijdsca-
tegorieën 13-14 en 15-16 jaar. 
Voorlopig worden groepen ge-
formeerd van ± achttien veld-
spelers en twee keepers. 

De opleiding bestaat uit the-
matische trainingen, dat Wil 
zeggen, dat er een planning 
gemaakt wordt voor een ble' 
van twee weken waarin een L 
paald thema wordt uitgewerkt. 
Zo komen onder meer aan de 
orde dribbelen en drijven, kap-
pen en draaien, passeerbewe-
gingen, koppen en de sliding. 

In de regio Heerenveen zijn 
alle amateurverenigingen aan-
geschreven. Door Middel van 
een brochure zijn de besturen 
op de hoogte gebracht van deze 
mogelijkheid. Per vereniging 
kunnen maximaal zes spelers 
(drie van elke leeftijdsgroeg) 
aangemeld worden. De geselek-
teerde spelers' blijven trainen en 
spelen bij hun eigen clubs, De 
selekties zullen zoveel mogelijk 
in overleg met de trainers van 
de amateurverenigingen tot 
stand worden gebracht. Via 
kontaktavonden worden bestu-
ren jeugd- en hoofdtrainers van 
verenigingen en ouders/verzor-
gers van geselekteerde jeugd-
spelers zoveel mogelijk bij de 
voetbalschool betrokken. In de 
week van 6 oktober zal de 
technische staf de deelnemers 
aan de voetbalschool selekte-
ren. 



Beknopte verslagjes van DWP 1 tegen Waterpoort boys, Sleet  

en Balk. 
Dit keer kon ik de wedstrijd vanaf de zijlijn bewonderen. Met 

name bewonderen, want het was een prachtige wedstrijd om te 

zien, vol vechtlust en goede individuele acties. Ook Geert 

Dijkstra nog steeds uit de running. Henk van Hes had er een 

prachtige vakantie op zitten en had dan ook weer volop zin 

om er tegen aan te gaan. Naamgenoot Henk van der wal speelde 

een harde maar vooral prima partij. Om eens een verhaal kort 

te maken, scoorde Yke 2 fraaie goals en vond Roel Vaartjes 

het blijkbaar nodig om de eer voor Waterpoort Boys te redden, 

met als gevolg een eigen doelpunt. 
Na Waterpoort moesten we thuis tegen Sleat. Dit werd een ramp-

zalige wedstrijd, die eindigde in een 1 - 1 gelijkspel. Meer 

valt er over deze wedstrijd niet te vermelden. 

Balk uit. Doordat Henk van der Wal blindelings vertrouwen in 

mij had waar we moesten spelen, belanden wij in een doodlopen-

de weg ver vanaf het eigenlijke speelveld. Na een paar autoch-

nomen naar de weg hebben gevraagd belandden wij op het speel 

veld Balk. Na een twee nul voorsprong in de eerste helft 

konden we deze helaas niet uitbreiden tot een hogere marge. 

Wat heet, Balk maakte nog gelijk ook. Nadat Yke direct na deze 

gelijke stand er 2 - 3 van maakte, gaven we alsnog deze stand 

weer uit handen. Het werd namelijk 3 - 3, een leuke uitslag, 

vooral voor het enthuosiaste publiek. Sommigen daarvan die 

zich hadden gezeteld achter het doel, hadden het zand in de 

ogen, dit door toedoen van onze aller  Durk  Jager. Très bien ! 

Rintje Heeringa 

ANTWOORDEN SPELREGELVRAGEN. 

I. Niet breder dan 12 cm. 
2. Neen, sinds 1969 is deze regel gewijzigd. 
3. Doorspelen, geen buitenspel. 
4. Indirekte vrije schop tegen de aanvaller. 
5. Maximaal twee (inclusief de doelman). 
6. Zij mogen zich op de doellijn opstellen of op 9.15 meter. 
7. Neen. 
8. Geen opzettelijke overtreding, gewoon doorspelen. 

De trainer van de club die vanavond in een oefenwedstrijd met 
duidelijk verschil verliest van een club uit een lagere klas, zal na afloop 
nonchalant meedelen dat dit in verband met vakanties nog lang niet 

zijn volledige eerste was. 



Zoals bijna iedereen wel weet houdt het Friesch Dagblad een 

schutterslijst bij van het zaterdag-voetbal. 
Wat opvalt is dat hier een D.W.P.-speler aan de leiding gaat n.l, 
de momenteel prima in vorm zijnde YKE DE JONG, wekelijks pikt hij 

zijn doelpuntjes mee wat hem de benodigde punten oplevert. 

Klasse natuurlijk, een stukje D.W.P.-promotie, ga zo door YKE. 

Hieronder enkele kranteknipsels. 
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Koen Dijkman (Noordber-
gum); Peter de Graaf (Zee-
robben) 
9: Jappie,Wijnia (SDS); 
Melle Sibma (RWF); Piet 
Bosktna (Joure); Kees Bon-
tekoe (Be  Quick); Ate  
Storm (Broekster Boys); 
Reinier Zwart (Heeg); Geert 
Henk Kazimier (Heeg); Jo-
hannes de Vries (Zwaag-
westeinde) 
8: Peter van Pijkeren 
(WHC); Jelle Feenstra  (Bois-
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Anton Hoekstra (Oudega 
W); Edwin Kuiper (Hol-
werd); Rudy de Roos (De 
Walde) ; Arie van der Wal 
(Urk); Luit Stellingvverf 
(Workutn); Piet Wiersma 
(Be  Quick  D); Teun Hoek-
stra (Friese Boys); Bert 
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Serieuze tip: De beste manier om tijdens het trainen vocht kwijt te raken 
is onder je trainingsjack een vuilniszak dragen. 

Uit een recent onderzoek is gebleken dat veertigers de fraaie 20- 
meterlob van Cruijff tegen FC Den Haag, in 1972, het mooiste doelpunt 

vinden dat ooit in Nederland is gescoord. 

Tot op de dag van vandaag blijft Steven Spielberg ontkennen dat ET 
iets te maken heeft met Eddy Treytel. 



O.N.S. 16 10 4 2 24 39-27 
Heeg 16 10 1 5 21 33-18 
Blauw Wit 16 9 2 5 20 39-14 
Zwaluwen 16 9 2 5 20 38-21 
M.J.V.  16 7 6 3 20 22-17 

16 8 3 t 19 37-32 
Workurn 16 5 1 10 11 30-45 
D'huizen 16 3 0 13 6 22-48 
Q.V.C. 16 1 1 14 3 18-56 

De Delfstrahulz.en-reserves trokken Zater-
dag naar Oudega W om tegen de club met 
de plaatsnaam de strijd aan te binden om 
een plaatsje in de tweede klasse. Dat ge-
beurde nogal succesvol; de jongens uit 
Delfstralmizen wonnen nl. klaar en duide-
lijk met 4-0 en staan er nu prachtig voor. 
Sc  Wastes  03,  UAL  
D'huizen 2 
C.V.V.O. 2 
De Kan 5 
D.W.P. 3 
V.V.I. 2 • 
D'huizen 3 
O.V.V.O. 3 
ONS. 
H.J.S.C. 2 

15 14 1 0 29106-18 
1Q 11 3 2 25 53-28 
15 8 3 4 19 37-32 
16 8 2 6 16'47-45 
15 4 1 10 9 35-51 
10 3 2 5 8 32-37 
15 2 3 10 7 38-66 
14 5 1 8 5 37-63 
14 1 2 11 4 25-70 

*) 2 verliesp. 
(*) 6 verliesp. 

H.J.S.C. 2 

w.n.o. tegen D'huizen 3 
w.n.o. tegen C.V.V.O. 2, 
en V.V.I. 2 

Jun. A,  groep  A, Zinc. 
O.N.S. 14 12 2 0 26 74-14 
Bolswardia 15 11 2 2 24 45-17 
D.W.P, 15 10 2 3 22 50-24 
Balk 
Overzwal. 
Makitum 

16 
14 
15 

7 
8 
4 

2 
1 
1 

7 
5 

10 

16 
15* 

9 

36-33 
40-25 
25-51 

O.N,S, 2 14 3 2 9 8 21-40 
Workum 1 ''• 15 4 0 11 8 12-49 
Workum 2 14 1 0 13 2 17-77 

2 verliespunten w.n.o, tegen ONS. 2. 

ÇYN 'N SULVEREN RINE.)  
Deze maand in deze maandelijkse rubriek een wedstrijdverslag van 
D.W.P. 	M.J.V., tevens de eindstanden van het seizoen 1953-1954. 
Het eerste elftal handhaafde zich dit jaar in de 4e klasse A. 
Volgend maand beginnen wij met het zeer interessante seizoen '54-'55. 
Veel leesplezier. 

1).W.P.—M.J.V. 0-0. 
De returnwedstrijd tuesen D.W.P. en M.J.V. 
is een getrouwe copie geworden van de 
eerste wedstrijd, n.1, een trijd van de D.W. 
P.-voorhoede tegen de M.J.V.-achterhoede. 
Ook in deze wedstrijd is het D.W.P. niet ge-
lukt om door de ze.smans-verdediging van 
M.J.V. te komen. 
Van het begin tot hot einde is er gevoch-
ten om het winnende doelpunt  loch  geen 
der partijen heeft hiertoe kans gezien. Voor 
de rust kroop M.J.V. enige keren door het 
oog van de naald. Eerst schroeide een kogel 
van rechtsbinnen Visser de paal terwijl 
doelman van Aaideren, de doelverdediger 

\ri het Noordelijk elftal, die kennelijk niet 
Jn schot verwachtte, totaal niet reageerde. 

Twee minuten later was doelman  an  AalL 
deren geslagen door een vleugelschot van 
rechtsbuiten van der Veen, doch de stoere 
stopperspil van Erkelens trok xle bal in een 
laatste wanhoopspoging op schitterende 
wijze het veld weer in. Weer wend de bal 
Ingeschoten, een hevige scrimmage volgde 
op en rond de doellijn doch er was geen 
DWP-er in staat om de bal over de doellijn 
te werken. Even later meende de gehele 
DWP-aiinhang ,  voor een doelpunt van Ak-
kerman te kunnen juichen, doch op schitte-
rende wijze wiet van Aalderen de bal bij de 
paal weg te duiken en corner te werken. 
Doelman de Hoop had bijna geen werk ge-
had aangezien de strijd steeds op de MJV-
helft werd uitgevochten. De rust brak met 
gelijke stand aan, 0-0. 
Na de hervatting had M.J.V. de wind In de 
rug en werden enige goede aanvallen opge-
bouwd. De DWP-achterhoede stond echter 
op kundige wijze te verdedigen terwijl in 
laatste instantie doelman de Hoop enige 
harde schoten op voortreffelijke wijze on- 
•—hadelijk maakte. 

eigzatien werd M.J.V. weer op eigen helft 
teruggedrongen en werd weer de fout be—
gaan om de meeste aanvallen door het cen-
trum op te bouwen. Hiermede had men ab-
solutit geen succes omdat stopperspil van 
Erkelen hier heer en meester was. Midden-
voor Altkerman beging in-deze wedstrijd de 
tactische fout om de .kopduels met van 
Erkelens te ontwijken, waardoor doelman 
van Aalderen, steeds enige meters voor zijn 
doel opgesteld, alle hoge ballen op rustige  
Mize  kon ontvangen. Een omzetting tussen 
Alckerman en rechtsbuiten van der Veen 
betekende een grote verbetering. Van der 
Veen onttrok zich steeds aan de dekking 
van Van Erkelens en was daarna steeds 
tijdig voor het doel aanwezig-  om de aan-
vallen af te werken. Bijna steeds won hij 
de kopduels met van Erkelens en  nit  één 
van zijn machtige kopstoten luwam de bal 
op rechts terecht bij de reeds in volle ren 
liggende Akkerman die met de hal aan de 
voet op van Aalderen toerende. Een schot 
volgde, doch een snelle reactie van van 
Aalderen had de schiethoek dermate ver-
kleind dat een doelpunt  ',Apia  onmogelijk 
kon wonden gescoord. Via het lichaam van 
de MJV-doelman vloog de bal over de doel-
lijn tot corner. Ee.11 ongeoorloofde wijze van 
aanvallen werd door scheidsrechter Boot- 

Jan Knijpstra.  
Enna  in het strafschopgebied bestraft met 
een indirecte vrije schop. 	Rechtsbinnen 
Visser schoot de hal ineens keihard in de 
touwen, zodat ook deze kans door een ge-
brek aan epelregelkennis teniet werd ,ge-
daan. 
D.W.P. begon de moed enigszins 	verlie- 
zen en M.J.V. kwam vla  hear  snelle links-
bidten Welhergen verschillende keren in het 
offensief. Deze speler  'trot  het echter niet 
dat hij het moest opnemen tegen rechts-
achter Sloe/thank die hem .steeds op rustige 
wilze de bal afhandig wist te maken en uit 
wiens afgegeven ballen blina steeds weer 
de aanval kon worden opgebouwd. 
Eenmaal werd de Hoop door een 'harde 
kogel geslagen, dal) de hit bracht redding 
terwijl Welbergen de terugspringende  bail  
naast het verlaten doel plaatste. 
Onder hoogspanning kwam het einde van 
de van het begin tot het einde spannende 
en boeiende wedstrijd, Bil het. laatste fluit-
signaal van de rustig leidende scheidsrech- 
ter Bootsma verlieten 22 totaal leegge- 
speelde spelers het veld. M.J.V. met de we-
tenschap dat dit eene kostbare puntje vrij 
zeker nrornotie naar de derde klasse zal 
ibetekenen, D.W.P. met de voldoening van 
ondanks het ontbreken van één van haar 
beste spelers, die zich niet met een be-
etuursmaatrezel wenste te verenigen, alles 
te hebben gedaan om het seizoen '53/'54 op 
waardige wijze te besluiten. 
Bij M.J.V. vielen op: doelman Van Aalderen 
en stopperspil Van Erkelens. Bil D.W.P. 
waren het vooral de jeugdige linksbinnen 
Mulder, en rechtsbinnen Visser en na rust 
van der Veen. 
40 Masse A, Zaterdaginiddageompetitle. 
Hier is Zaterdag zowel voor de bovenste 
als voor de onderste plaats de beslissing ge-
vallen. De titel kwam terecht ibij O.N.S. 
dat in Leeuwarden tegen de Zwaluwen met 
een 1-1 gelijk spel genoegen moest nemen. 
Op zichzelf was dat niet helemaal voldoen-
de, maar Heeg was zo onverstandig om met 
2-1 van Blauw Wit te verliezen. De laat-
ste  pleats  is nu definitief voor Q.V.C. Delf-
strahuizen won n.l, thuis met 4-1 van 
Workum en werd daardoor voor de jongens  
nit  Staveren onbereikbaar. Ook met be-
trekking tot de vier op promotie recht ge-
vencle plaatsen kwam er wat meer klaar-
heid. D.W.P. bracht het nl. niet verder 
clan een overigens verdienstelijk 0-0 gelijk 
spel tegen M.J.V. en daardoor daalden de 
promotiekansen voor D.W.P. tot het mi-
nimum.  Aileen  wanneer Blauw Wit de laat-
ste wedstrijd (uit tegen ONS.) verliest 
en de Zwaluwen tegen Q.V.O. niet verder 
komen dan een gelijk spel zit er voor DWP 
via een serie beslissingswedstrijden nog een 
kansje in. Ook M.J.V. is, met 20 punten, 
nog niet zeker van promotie. Winnen Blauw 
Wit en Zwaluwen beide hun laatste wed-
strijd dan is Blauw Wit zeker van de derde  
pleats  en zullen de Zwaluwen en M.J.V. om 
de vierde plaats een beslissingswedstrijd 
moeten spelen. Verliest echter Blauw Wit 
en winnen de Zwaluwen — en dat is niet 
onwaarschijnlijk! — dan blijft Blauw Wit 
vierde  Masser.  Het  Ls  zelfs mogelijk dat 
M.J.V., Blauw Wit en Zwaluwen alle drie 
met 20 punten eindigen! Ook hier blijft de 
spanning dus tot de laatste wedstrijddag 
gehandhaafd. De stand is op dit moment: 

O.N.S. .15 10 8 2 23 38-26 
Heeg 16 10 1 5 21 33-18 
M.J.V. 16 7 6 3 20 22-17 
Blauw Wit 15 9 1 5 19 38-13 
D.W,P, 16 8 3 5 19 37-32 
Zwaluwen 15 8 2 5 18 31-21 
Workiim 16 5 1 10 11 30-45 
Delfstrah. 15 3 0 12 6 21-43 
Q.V.C. 14 0 1 13 1 13-48  

Zaterdag worden twee van de drie reste-
rende wedstrijden gespeeld, n.1, Zwaluwen-
Q.V.O. en O.N.S.-Blauw Wit. De diverse 
mogelijkheden die dit kleine  programme  
biedt hebben wij hierboven reeds uiteenge-
zet: zeker is alleen dat de Zwaluwen het 
atrnmerkelijk gemakkelijker krijgen. Voor 
de rest wachten we de resultaten met be-
langstelling af. 
48  kiwis()  A, Zaterdagmiddageorapetitie. 
Hier werd de competitie afgesloten met de 
wedstrijd Delfstrahuizen—Q.V.C. Hoewel 
van geen enkele betekenis 'neer leverde de-
ze ontmoeting toch nog een verrassing op. 
Q.V.O. trok ni. met niet minder dan 5-1 
aan het langste eind en boekte dus op de 
laatete competitiedag de eenste — en onder 
deze omstandigheden ook de enigste — 
overwinning. De eindstand luidt: 



D.W.P. 2 - C.S.L. 2 6-9-1986  

Na een o uitwedstrijd o tegen Q.V.C. uit Stavoren, die op D.W.P,-ter-
rein werd gespeeld en door ons met 2-0 werd gewonnen, moesten wij we-
derom thuis en wel tegen C.S.L. uit Stiens. 
Na de aftrap van C.S.L. begon deze ploeg fel van leer te trekken, het-
geen ons al direkt in de verdediging bracht. 
Maar na een klein kwartiertje spelen, kregen wij wat meer vat op het spel, 
dit omdat wij in de achterhoede niet zo paniekerig speelden (dus niet 
van die domme halen naar voren).Neen, wij probeerden het rustig op te 
bouwen in de vorm van combinatie-voetbal. Dat deze manier van spelen, 
(hetwelk door onze leider Herman de Heij bij wijze van spreken er in 
wordt gehamerd) voor sommigen wel eens problemen kan opleveren, resul-
teerde na ongeveer een half uur in een tegengoal, dus Otegen 1. 
Dit was voor ons een teken om er nog een schepje boven op te doen om te 
proberen deze stand voor de pauze gelijk te trekken. Nog geen 5 minuten 
na de treffer was het linkshalf Jappie Otter, die na goed aangeven een 
der onzen, de stand gelijk trok 1-1. We kregen zelfs nog de mogelijkheid 
om de scoren uit te bouwen, dit door goed opkomen van Jappie Otter, die 
de achterlijn van de tegenstander opzocht en de bal keurig voor gaf op 
onze linksbuiten, Johannes Hoogenberg, die ineens uithaalde en de boven-
kant van de lat raakte en daarna uit ging. 
Niet lang hierna floot de scheidsrechter af voor rust. 
De tweede helft gaf zo'n beetje hetzelfde spelbeeld als de eerste helft, 
dus met ploegen die aan elkaar gewwagd waren met hier en daar een paar 
kansjes voor beide ploegen. Verder verliep de wedstrijd zonder noemens-
waardige vermeldingen en eindigde dus in een 1-1- stand. 

De Linksback 

Makkum 3 — D.W.P. 4 6-9-1986  

6 september zijn wij als vierde elftal weer begonnen aan de kompetitie. 
We zouden al een week eerder de wei in, maar dat ging niet door daar 
Oudehaske 3 uit de kompetitie is gehaald bij gebrek aan spelers. 
Makkum 3— D.W.P. 4 was voor het D.W.P.-elftal een goed begin. Ervan over-
tuigd een programma te hebben,mogen wij de tegenstanders niet onderschat-
ten. Net  een aantal andere spelers die eerst aan elkaar moesten wennen, 
hebben wij toch een prima wedstrijd gespeeld. Eerst kwamen we met 1-0 
achter door een buitenspelgoal. We kwamen goed terug door een goal van 
Kamphuis. De vreugde duurde niet zo lang want vlak voor rust maakte Mak 
kum 2-1. Na de rust hebben we Jelle Douma gewisseld voor A. Veuger. We 
zetten goede aanvallen op. Een bal van rechtsbuiten G. Bosman, kwam heel 
goed voor en A. Veuger kopte hem prachtig in en het was weer 2-2. 
Makkum verslape.  gaande weg en begon steeds meer te kankeren. Tien minuten 
voor het einde pakten we de volle winst door een hele mooie goal van 
Kamphuis. Hij passeerde drie tot vier spelers en de keeper om vervolgens 
keihard in de kruising te schieten. Al met al een goed beging en prima 
instelling. Makkum 3 — D.Ws;P. 4 	2 - 3 

J. van Hes.  

D.W.P. 4 - Balk 3 	13-9-1986  

Na de eerste uitwedstrijd met een overwinning te hebben afgesloten, was 
het deze zaterdag dan zover om ons voor eigen publiek te presenteren. 
Na een paar omzettingen in het elftal gingen wij voortdurend in de aanval. 
Een paar zeer goede akties via het middenveld ingeleid, kwam de bal bij 
Gerard Bosma terecht. Deze bracht de bal voor waar onze spits Kamphuis 

zie vervolg 
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Burg, Kuperusplein 59 

Telefoon 05130 • 24899 

Elke dag verse croissants, 
frans stokbrood  etc.  

>4 	Iji  Griend Sport 
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BETERE WERK 	 MERK 
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verzekeringen 
hypotheken 
financieringen 

In iedergezin gaat ergeendagvoorbij of erverandert 
wel iets. Er komt een nieuwe auto, nieuwe meubels 
worden binnengebracht of uw zoontje wordt lid van een 
voetbaldub. 

Maar dan moet-ie welverzekerd zijn. Anders kan een 
tackle voor een hoop financiële narigheid zorgen. 

Uw Victoria.Vesta adviseur kan zorgen dat dat 
gebeurt.Maar dan moet 
u 'm wel even bellen. 

uw adviseur: 

Maar zelf voetballen is nog veel mooier 

Wij hebben in diverse teams nog plaats voor k--) 
enkele jeugdspelers. Heb je een vriend die 
wel zou willen voetballen, neem hem eens 
mee naar een training. Hebben ze belang bij 
het D.W.P.-clubblad laten ze dan even een 
telefoontje plegen met de redaktie. Wil men, 
eerst wat meer informatie over de jeugd-
afdeling bel dan één van de volgende nummers: 
Jeugdcommissie: C. Visser tel. 1738 
Secr.: R. Visser-de Vries tel. 1739 

UwVictoria-Vesta 
adviseur 

wil even nagaan of 
harde tackles 

in de polis staan. 

R. JAARSMA  
liaukemastraat 27 
8607 AK sneek  
telefoon  (05150) 1 19 11 

Victoria-Vesta 
'avelliggevoel  

Transportbedrijf 

Nico de oUff 
HANDEL IN 

RUWVOEDERS 

J. Veldstraweg 33 
Ouwsterhaule 
Telefoon: 05137-1481 en 1491 

Voor kakelverse 

eieren en kippeprodukten 

naar 

TH.VISSER & ZN. 

Ouwsterhaule 

telefoon 05137 - 1369 
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vervolg D.W.P. 4 - Balk 3  
bekwaam kapte en draaide en zich zeer fraai vrij speelde, maar helaas de 
bal te zacht inschoot. Balk daar integen kreeg ook een paar kansjes maar 
onze doelman  Bennie  van Hes ranselde ze bekwaam uit zijn hok. Na in de 
pauze ons te zijn aangesproken door onze TALK-MAN Joke van Hes, werden de 
puntjes op de I gezet.De wedstrijd op zich zelf werd er in de 2e helft 
niet beter op. Veel gepraat met de tegenstander wat resulteerde in veel 
vrij trappen over en weer. Dit werd in de hand gewerkt door een fluitist 
die veel te lankmoedig was. Na 15 minuten spelen werd onze linkerspits  
Durk  Jansen vervangen door Jaap van Hes. Dit bleek een gouden wissel want 
nog geen tien minuten in het veld te hebben gestaan maakte deze, wat achter. 
af  bleek, de winnende treffer. En wat voor Mn, een diagonaal schot in de 
rechter benedenhoek waar de keeper geen schijn van kans op had. Rest nog 
te vermelden dat Balk wel aandrong de laatste minuten maar geen kans had 
tehen het hechte laatste blok van D.W.P. Zo bleef dan de eindstand 1-0. 

Uw in en langs de lijn 
verslaggever TJ. van der Wal  

V.O.G. 2 - D.W.P. 5  
Vol goede moed vertrokken we naar Scherpenzeel om op het prachtige sport-
park " De SchMne " tegen V.O.G. 2 aan te treden. Het eerste kwartier een 
gelijk opgaande straijdt. Na 20 minuten moest A. van der Wal geblesserd 
het veld verlaten en aangezien we geen wissels hadden, moesten we met 10 
man verder. Onder grote druk en met de uitblinkende doelman Pieter Bakker, 
haalden we de rust met o-o. 
Na de rust een feller D.W.P. Maar V.O.G. werd steeds sterker en met kunst 
en vliegwerk hielden we tot 20 minuten voor tijd stand. Maar toen V.O.G. 
een 1-0 voorsprong nam, was het verzet gebroken. De resterende minuten 
scoorde V.O.G. nog drie maal. Bijna had Jan Lageveen de eer nog gered maar 
zijn schot ging rakelings naast. Al met al een verdiende overwinning voor 
V.O.G. in een zeer goed geleide sportieve wedstrijd. 

D.W.P. 5 - Water Poort Boys 
Zaterdag 30 augustus hebben we onze eerste thuiswedstrijd van dit seizoen 
gespeeld. In de eerste helft kwamen wedoor J. van der Wal op 1-0 voor-
sprong. Een tegenstander scoorde hierna, dus de stand was nu 1-1. 
Na de pauze werd er meer op mandekking gespeeld, op advies van onze nieuwe 
spelers. Dit leidde al gauw tot onze 2e goal, weer gescoord door J. van der 
Wal. Zo golfde het spel heen en weer totdat onze tegenstander 2-2 scoorde. 
Hierna was het nog een paar minuten spelen totdat Y. Dikkerboom affloot. 
Toch een goed beging van onze competitie. 

A. van der Wal 

DAMES D.W.P. 1 - H'veense Boys 1  
Deze wedstrijd was een bekerwedstrijd en voor D.W.P. tevens een thuiswed-
strijd. Om kwart voor zeven moest er gespeeld worden. Toen beide teams 
opgesteld stonden had D.W.P. een elftal maar H'veense Boys een tiental 
staan. En tijdens de wedstrijd kon D.W.P. ook nog concluderen dat H'veense 
Boys een stuk of Iig geblesseerden had. Voor D.W.P. was dit een lekker 
voordeeltje. In  ht—begin speelde H'veense Boys nog redelijk goed, maar 
D.W.P. was met een volledig en ongeblesseerd team toch wat beter uit. Dit 
bleek door een doelpunt van Wieke Keulen halverwege de eerste helft. D.W.P. 
speelde nu vol goede moed verder en een kwartiertje later maakte ook 
Henny Keulen een doelpunt.Dit was ook de ruststand. 
Na de rust gingen beide teams er weer tegen aan. De tweede helft verliep 
iets stroever. Halverwege de tweede helft maakte Joekje Akkerman een kl in 

Rudy Vis  

DE WEDSTRUDez DA,#: 	  VAN— 



vervolg Dames  

foutje, kreeg Eline Stroes de bal op de slof en schoot zij pardoes in 
eigen goal. 2-1. Toen werd het toch nog even spannend. Tien minuten voor 
het eind kreeg Joekje Akkerman (weer) kramp. Zij moest snel vervangen wor-
den door, jawel, Anja Lageveen. Nog geen 2 minuten later kreeg ook Eline 
kramp. Gelukkig kon zij na een minuutje verzorging weer verder voetballen. 
Het bleef 2-1 in het voordeel van ons en wij blijven dus meedoen voor de 
beker, 
Over de scheidsrechter was niets aan te merken (grapje Wietse) 

2212_.P.E221  
....... 	 .................. 	 ............... 

B-pAnioren D.W.P. 	Udiros 20-9-1986  
Wij gingen met het elftal naar Nieuwehorne. We begonnen goed te voetballen 
maar na een aantal minuten begon een "harde" wedstrijd te worden, want de 
scheids was wat t&Tartijdig. Maar toch ..., na een halve wedstrijd ge-
speeld te hebben kregen wij toch 66n vrij trap. Anne Haven nam deze en 
schoot de bal in de linker bovenhoek. 0-1, De voorhoede (Hans en Fokke) 
hadden enkele goede kansen, maar jammerlijk niet benut, zodat we dus verder 
speelden tot aan de 2e helft. Na enkele goede aanwijzingen van onze leider 
(Anne Liewes) begonnen we vol goede moed aan de 2e helft. Veel kansen .... 
maar geen goals. Op een vrije trap na van Udiros, kon Dirk Vis de bal niet 
goed te pakken krijgen waardoor de stand 1-1 werd. Veel goede kansen wee. 
voor Hans en Fokke maar alweer jammer. Ook de achterhoede met Ronald Zwier, 
Sytse van der Wal, Anne Bijker en Tjibbe Bos zat goed in elkaar, zodat de 
eindstand toch nog 1-1 bleef, 

Hans en Anne 

D-pupillen Oudega W. - D.W.P. 	8-9-1986  
Op maandagavond moesten we voetballen tegen Oudega W. De eerste helft 
moest ik eruit met Berno de Boer. Na ongeveer een helft gespeeld te hebben 
van de eerste helft, moest ik er in want Klaas was geblesseerd geraakt. 
Die helft vielen er 3 doelpunten voor Oudega W. Toen was het rust. 
Na de rust ging Albert eruit en Klaas en ik stonden op het middenveld en 
in de spits Klaas-Henk. De aftrap was nog maar net genomen op Oudega had 
de bal alweer te pakken en in de 2e helft vielen er nog zeven doelpunten 
voor Oudega. Toen was de wedstrijd afgelopen en gingen we naar huis. 
Eindstand Oudega W. - D.W.P. 10 -O. 

	Ofr. 
e. 

C-4junioren q.V.C. - D.W.P. 	6-9-1986  
In de eerste helft moesten  lope  en Henkie eruit. We begonnen 11 uur te 
voetballen. Q.V.C. had heel wat kansen maar ze gebruikten ze niet. Toen 
kwam de bal bij mij en ik qprint weg. De laatste man van hun kon mij niet 
meer bij houden en toen kwam ik bij het doel en er was een gat in de rech-
terhoek en toen was het 1 a voor D.WP. 
Maar toen Q.V.C. de aftrap nam, waren ze er zo maar en speelden Johan ook 
uit zodat het 1-1 werd. Toen pauze. 
In de tweede helft moest  Rene  en Feuger eruit en kwam Henkie voor  Rene  en 
lepe voor Feuger in het veld. De tweede helft neemt Q.V.°, de aftrap. Hun 
laatste man dringt stijf tegen me aan want de leider van Q.V.C. zei later, 
tegen de laatste man dat ik nu toch geen doelpunt meer kon maken. Toen 
schopte  Rene  naar mij de bal toe, de laatste man gaar voor mij staan maar 
hij kan er niet meer bij zodat ik naar het doel kan lopen en wordt het 
2-1 voor D.W.P.Daarna was het nog maar 46n minuut spelen en floot de 
scheidsrechter af en bleef het 2-1 voor D.W.P. en waren we hall 2 thuis. 

J Leuk hè, die scheidsrechters die bij een scheidsrechtersbal naar 	an  de Vries  
.boven kijken en de bal dan plotseling hard naar beneden gooien. - ............. -------- 

Tjalling de Heer 
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7. Bertus V. Zwol 
Lucas Pen 
Marco Visser 

IO. Anne Haven 
Thiemen Kamphuis 
Wieke Keulen 
Jaap v. Hes 
Anske de Jager 

Men wordt in deze lijst 
opgenomen als men 4 vol—
ledige wedstrijden in 
doel heeft gestaan. 

A17 
IO 

E 9 
B 6 
C 6 
D 6 

I. Jacob Hessels 
2. IJke de Jong 
3. Geert de Vries 
4. Hans de Vries 

Jan de Vries 
Johan Kerkstra 
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WIE SCOORDEN VOOR D.W.P. DE DOELPUNTEN (bijgewerkt t/m I1-10-'86). 

TOP IO ELFTAI WED. 
• • 

TEGEN GEM. 

I.  Durk  Jager Iste 6 7 1,167 
2, Jan Knijpstra 3e 5 6 1,200 
3. Wiepie v. Stralen A 4 5 1,250 
4. Johan Bijker C 6 8 1,333 
5. Minderd Mulder 2e 6 10 1,667 

Renske Zwart-Boek Dames 6 10 1,667 
7.  Bennie  v,Hes 4e 5 10 2,000 
8. Pieter Bakker  5e 6 14 2,333 

Durk  Vis B 6 14 2,333 
IO, Keimpe Wierda D 5  22 4,400 
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2e klas A:  Arum  -- St. Annaparochie 0-8; 
Dokkum -- Ouwe Syl 0-2; SSS - Birdaard 
uitg; Franeker - Wardy 1-3; Mars-urn - 
Tzummarum 0-1; Tzum - Berlikum 1-2; 

2e Ida, B: Rottevalle - ASC 0-1; Trynw. 
Boys - VCR 1-0; Suawoude - CVO 0-4; 
Lions - Phileon 0-2; De Lauwers - Blija 
0-0; Rood  Geel-  VIOD 4-2; 

2e klas C: Tij nje ODV i-1; GSVV - TFS 
4-1; Twijzel Waskemeer 2-0; Jubbega - 
Eastermar 1-3; Haulerw. Boys - Gorredijk 
1-0; Jistrum - De Sweach 0-0; 

2e klas D: Mulier - Scharnegouturn 2-2; 
Akkrum - EBC 1-1; Stormvogels - De Grif-
fioen 1-3; Oudehaske - Foartit3-0TOP - 
HJSC 1-3;  

Res.  le klas A: SDS - Franeker 2-2; 
Drachtstcr Boys 6 - VVI 4-0; Oudega-W. -  
DWI'  3 2-1; Joure 3 - 1JVC 3 3-0; PK* - 
Nijland 0-1; 

	B 
DWP 6-9 Ternaard 6-11 
Nijland 6-9 Rijperkerk 6- 9 
1-leeg 6-B K'tertille 6- 8 
WWS 5- 7 Noordbergum 6- 7 
AVC 6-7 Holwerd 6- 7 
Leeuwarden 5-5 V en V 6-5 
Cambuur 6- 5 Hardegarijp 6- 5 
D'strahuizen 6-5 ONT 6-5 
Balk 6-4 Suarneer 6- 5 
Sleat 6-4 de Wykels 6- 5 
W'poort Boys 6-4 WTOC 6-4 
NOK 6-3 Drogeham 6- 1  

Programma  aid. A: WWS-Leeuwarden. 

uit de pers 

Cambuur voelt zich 'gepakt' 
LEEUWARDEN — De beide kop-

lopers maakten geen font. DWP had 
het zwaar tegen Cambuur maar 
bleef nipt overeind. Nijland had 
weinig moeite met Leeuwarden. De 
grootste uitslag noteerde Heeg dat 
NOK binnen de kortste keren nek-
te. De Gaasterlandse formatie werd 
meteen opgezadeld met de rode  Ian-
barn. Dit "kleinood" was in het 
bezit van Waterpoort Boys maar 
deze verraste Delfstrahuizen. WWS 
raakte thuis een punt kwijt aan 
Sleat, wat voor de thuisclub een 
teleurstellend resultaat is. AVC 
heeft de smaak van het winnen te 
pakken, want Balk werd het volgen-
de slachtoffer. 

DWP Combumr 3-2 

De start van Cambuur was best 
want na vier minuten doelpuntte 
Kees Jan Slotemaker 0-1. Cambuur 
ging goed door en het was Albert 
Oudjes die een foute terugspeelbal 
van Anne Krol afstrafte 0-2. De 
gasten hadden daarna pech dat de 
arbiter een handsbal met met een 
strafschop wenste te bestraffen. In 
de 46ste minuut deed DWP iets 
terug. Een voorzet van Yke de Jong 
werd afgerond door Klaas Huisman 
1-2. Na de rust had een fel DWP de 
zaak binnen twee minuten recht ge-
trokken. Yke de Jong soleerde naar 
2-2. In de 35ste minuut kreeg DWP 
een strafschop, waar Cambuur het 
niet mee eens was. Yke de Jong 
knalde vanaf de stip raak. De gasten 
voelde zich "gepakt". 

Dellstrah. Waterp. Boys 1-2 

Een gehandicapt Delfstrahuizen 
scoorde vanaf de aftrap. Jacob de 

in 

Haan knalde tegen de lat en de 
rebound werd in gekopt door  Harm  
Jan Slump. Delfstrahuizen maakte 
de fout om niet door te gaan. Het 
hardwerkende Waterpoort Boys 
bleef daardoor in de race. Ook in de 
tweede helft kreeg de thuisclub kan-
sen. Pas in de laatste drie minuten 
sloegen de gasten toe. Aalt de Wit 
en Feike Schoot bezorgden de Boys 
de niet meer verwachte winst 1-2. 

Heeg NOK 6-1 

Binnen tien minuten was Heeg 
binnen. Vier kansen vier doelpun-
ten. Uit een voorzet van Geert 
Henk Kazemier tikte Reinier Zwart 
in 1-0. De snelle en gevaarlijke spits 
van Heeg nam ook 2-0 voor zijn re-
kening.  Mewls  Galama scoorde 3-0. 
Geert Henk nam daarna 4-0 voor 
zijn rekening en het voorbereidende 
werk kwam van de voet van Hayco 
Feenstra. NOK deed na een kwar-
tier iets terug door Pieter Rienstra 
4-1 maar het was Reinier Zwart die 
de rust met 5-1 liet ingaan. Na de 
rust had NOK de doelman vervan-
gen. Een heupblessure maakte ver-
der spelen onmogelijk. Veldspeler 
Doede Ottema nam zijn plaats in. 
NOK drong fel aan en kreeg moge-
lijkheden, maar de gasten slaagden 
er niet in te scoren. Vier minuten 
voor tijd werd het 6-1 door Kaze-
mier. 

AVC — Balk 2-1 

In de eerste helft was Balk opper- 

machtig. AVC liep constant achter 
Balk aan. De gasten verzuimden dit 
overwicht in treffers tot uitdrukking 
te brengen. Na de thee was AVC 
feller. In de tiende minuut passte  
Murk  Goodijk op Johannes Brand, 
sma en hij scoorde 1-0. Een verre 
uittrap van doelman Ykema bereik-
te de vanuit buitenspelpositie ko• 
mende Brandsma. Johannes mocht 
doorgaan en scoorde 2-0. In blessu-

-retijd maakte Siebe Kooistra 2-1. 

Nijland — Leeuwarden 2-0 

Nijland was in dit duel sterker.  hi  
de beginfase moest men-al afscheid 
nemen van  Harm  Gerbrandy dk 
met een open wenkbrauwblessurt 
moest *uitvallen. Na twintig minuten 
werd het 1-0 doorlIarm Bloemhof. 
Leeuwarden deed awat terug door de 
paal op deugdelijkheid te testen. Na 
de thee was het Leeuwarden dat 
zichzelf de das omdeed: Slecht uit-
gooien van de keeper en de daarop-
volgende terugspeelbal deed de bal 
in eigen doel belanden 2-0. 

WWS Sleat 2-2 

Een bar slechte wedstrijd. In de 
vijfde minuut kwam Sleat op 0-1. 
Doelman Grovestein wilde de bal 
wegtrappen maar maaide over de 
bal heen en Doeke Walstra scoorde 
toen simpel. WWS kwam na een 
half uur op 1-1 door Anne Veldman 
na een pass van Frits Sieswerda 1-1. 
Na de rust kwam WWS op 2-1 door 
Sieswerda. Sleat drong aan en WWS 
liet zich al te meegaand in de verde-
diging drukken. Vijf minuten voor 
tijd kopte Paul Kunst 2-2 in. Poorte-
na en Pander (Sleat) werden geno-
teerd. 



HERMAN 
KLE INSMIT  

uw echte warme bakker 

In koopcentrum JOURE 

Gezond leven is goed. Bloemen kopen voor je 
%ROM is goed. Eens vroeger opstaan is goed. Er op 
uit in eigen land is goed. Elkaar lielhebben is  geed.  
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JUWELIERSBEDRIJF 

I. H. VAN DER MEULEN 
Midstraat 121, Joure, telefoon 05138-2487 

SIGARENNIAGAZILIN 

DE HEY 
DE ?JERK 3 JOURE 

TEL. 05138.3501  

(ook  Inleveradres  
voor  logo on lotto)  

Henk Zoelendal Sport 
Midst:Rat 55 • Joure • tat. 05138-3880  

UW ADRES VOOR ALLE 
SPORTBENODIGHEDEN O.A. 

VOETBAL—, ZAALSPORT—, LOOP—
EN TENNISSCHOENEN 

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

—.—.—.—.—.—.— 

oketjfritabe 
e5diellRellijitt5 

Midstraat 104,8501 AT Joure, Telefoon: 05138 -2378 

Voor: LUXE GESCHENKEN 
TUINMEUBELEN 
HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN 

• 

Scheen 51 
Joure 

tel. 05138-3355  

TALBOT - PEUGEOT-DEALER 

voor al uw voeg. en 
PCSiauratiewerkzaamheden naar 

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

SPEELCLUB „DE ROTONDE" 
JOURE 

Klokmakerij 1  - 05138-6798 	% 
„Observatie 24" 
Naturel 21" 	Hapjes en dranken gratis 

Vrijdags, zaterdags en zondags diverse buffetten gratis 

veer  one  
voorkomende 
werkzaamheden 
te1.05138.8211 bgg 2284 

Brilmonturen  venal  1 40,-

Contactlenzen 

Contact ienavloeistof  fen  

Foto- en Filmartikelen  

Fate's  In 2 cloaca klaar 

Op vertoon van  doze  
advertentie geven wij 
10010 korting MI aankoop 
van oen complete  brig.  
(montuur * glazen) 

L4EG(ffIg 
MIDSTRAAT 143 TELEFOON 
8501  AK  JOURE 05138-5254  

tie  rak. kerk 



handel in bouwmaterialen 
kunststofkoziinen en 
aanverwante artikelen 

Bouw. en Aannemersbedrijf 

FA. H. FABRIEK 
EN ZN. 

Streek 59 
St. Johannesga 
Tel. 05137-1207 

VEEHANDEL Fa. PEN 
VOOR AL UW VEE, GEEF HET 

. EN H. PEN MAAR MEE (COMM. HANDEL), 
M.J.HOGEBOOMSTRAAT  9 
8464 NX S1NTJOHANNESGA • 
TEL, 05137 - 2071 

N EL1WEWEG 13 
8463  VE ROTSTERHAULE 
TEL,  05137 - 1340 

DE  S.R.V. RIJDENDE WINKEL 
STOPT OOK VOOR UW DEUR 

met  melkproducten  
CH  boodschappen 

DAGELIJKS VERSE  groenten  en  fruit 
Jeile do Jong 	Jan Stuiver 
Pol le 3 	SRI/ 111.J.Hogeboomatraat 15 
tel. 1707 	 1"-J  teI.1070 

doordeweekse 

ik 	 containersvanuitHeerenveen.. 
vooráluwafvaktoffen 

LEDIGEN één of meermalen 
per week volgens vast 
routeschema.  

CM= 
Tel. 05139-545  

IBA-CONTAINERS 
van 500 tot 5000  hr.  
Ledigen ter plaatse. 
Een hygiënische bak! 

Tevens mini-containers. 

Rabobank 1:2 
oukamikkoark 
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Heerenveen,  BURG. KUPERUSPLEIN 31/ 

KATTEBOS 146 /CRACKSTRAAT 21 /TOLHUISWEG 12/ 

Rotsterhaule,  STREEK 138 
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De 
adver teerders 
maakten deze 

uitgave 
mogelijk. 
Bedankt 

1 

TECHNISCH BEDRIJF 

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

MUNNEKEBUREN-SCHERPENZEEL GRINDWEG 188 

TEL.05616.230 

GAS . wATER - ElEtuttA-cv-DAN.ENZINKWCIK 

• ERKEND INSTALLATEUR 

*****************************• 

fnv 
Voor alle WERKGEBIEDEN 

en ook voor 
UITKERINGSGERECHTIGDEN 
Want een ieder heeft 
zijn PLICHTEN maar  
óók  zijn RECHTEN. 
Voor inf.: W. ZWART 

* STREEK 81 SINTJOHANNESGA * 
tel. 05137-2019 
4*************************** 
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