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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 out te zitten! 

RIJWIELEN 

BROMFIETSEN 

TWEEWIELERBEDRIJF 

J. KRIKKE  
Streek 107 - ST. JOHANNESGA 
Telefoon 1487 
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02t.i 
Vierhuisterweg 25 
VIERHUIS 
(aan het Tjeukerneer) 
Tel. 05137-1363 

BOERDERIJ-
BAR-DANCING 
DISCOTHEEK 
BRUIN  CAFE 

Debitant der Nederlandse Staatsloterij 

A. van Zwol 
Streek 131 Rotsterhaule 
telefoon 05137-1494 

JAC. DE VRIES 
Dracht 32 
Heerenveen / tel. 24969 

ZENTRASPORT  
INTUNATIOWIL  

Voor  AI  uw  SPORTEENODIODNEDEN 
on son  GOED ADVIES  
ID hot Allot* *drool  

HOCEDI JK 126 SINT JOHANNESCA 
TEL: 05137-1818 

     

  

Massey Ferguson 

  

 

     

 

MF AL GENERATIES LANG 
's WERELDS MEEST 
VERKOCHTE TREKKER  

 

 

Oft. MASSEY-FERGUSON DEALER  

Akkerman 
Mechanisatiebedrijf 

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

 

Gebroeders de Ir oning 
oedkoop 	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 

 



(foto Dick Ver bon) 

Speelclub „San  Remo"  stak 
DWP in nieuw tenue 

Het eerste elftal van D.W.P. werd door speelclub “San  Remo',  te Joure 
in een nieuw tenue gestIken. Ons eerste elftal komt uit 
klasse A van de F.V.E. 
Vlnr staand: Trainer JAN DE VRIES, HENK V.D. 

Hill!),N, MINNE MODDERMAN grensrechter, 
KLAAS VEENMA, JAN TEN HOEVE leider. 

Vinr onder: ANNE KNOL, JURRIT VISSER, WILLEM 
VAARTJES, GJAIT JAGER, PINTJE HEERINGA, 
GEERT DIJKSTRA geblesseerd. 

in de eerste kla 

WAL, YKE DE JONG, KLAAS 
JAN DIJKSTRA, HENK VAN HES, 

V.D. WAL, DURK JAGER, ROEL 
JARIG BRUINSMA verzorger, 



zijn ingestuurd. Om Uw ken 
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Clubblad voetbalvereniging 

u DE WITE  PEAL  

opgericht 19 juni 1947. 

Beste Lezers, 	k 

Wij zijn er dit keer weer trots op, om de 

3e editie van de 2e jaargang te presente-

ren aan onze trouwe lezers. 

In deze uitgave kunt U wederom een inter-

vieuw met de speler van de maand. Deze 

keer in de persoon van Jappie Otter, die 

dit jaar zijn debuut beleefd bij D.W.P. 

Ook zijn wij weer zeer tevreden over het 

feit dat er weer verscheidene wedstrijd-

verslagen en een tweetal ingezonden stuk-

mening, zoals men vaak zegt, in de groep te 

gooien. In het clubblad is hiervoor natuurlijk de benodigde ruimte ge-

maakt. Ookmvinden wij het initiatief van het jeugdbestuur om spelers van 

de senioren demonstraties te laten geven bij trainingen van onze toch wel 

talentvolle jeugd. Een zeer goed idee. Dit moet voor de jeugd dan ook wel 

'en welkome stimulans geven voor nog betere resultaten op langere termijn. 

Voor onzere nog jonge jeugdleden is er tevens weer een prachtige kleur-

plaatwedstrijd. Vooral de E-tjes hebben in het vorige clubblad hun uiter-

ste best gedaan. Wij hopen dat het nu weer zo goed gaat. De inleverdatum 

is uiterlijk maandag 15 december. Er zijn uiteraard mooie prijsjes aan 

verbonden. Tot slot wensen wij iedereen weer veel leesplezier toe, waar-

na jullie weer een maandje moeten wachten voor de 4e editie. 

De redactie.  

Verderop in dit clubblad treffen jullie een 
stukje aan over de lokale omroep Skarster-
lAn. Daar lokale omroepbedrijven veel geld 
kosten en de gemeente niet alle kosten voor 
haar rekening neemt, is OSKAR voor een deel 
afhankelijk van o.a. donateurs. Daar ik denk 
dat een lokale omroep ook voor onze vereni-
ging van belang is, m.n. dan het sportpro-
gramma, wijs ik jullie graag op het OSKAR-
stukje. vandevocnitter 

 

Eelco. 

 

    

Van de 
redaktie- 
tafel 



Bovenstaand een jeugdelftal van D.W.P. in Sint Nicolaasga, op zich 
een historische foto daar dit de eerste wedstrijd was van de bekende 
gebroeders G. en J. Dijkstra. 
Om zich een beetje in de kijker van het publiek te spelen droegen 
zij deze wedstrijd geen mooi groen D.W.P.-shirt doch een groen over- 
hemd. Gelukkig is dit in de loop van de jaren verandert. 
Staande v.l.n.r.: GEERT DIJKSTRA, JAN HOL, BENNIE KNOBBE, DOUWE LAP, 

E. DE VRIES. 
Zittend vol.n.r.: K. BRANDSMA (chauffeur) G. VISSER, JOHANNES HEERINGA,  

DICKY  POEPJES, M. VISSER, ANSKE DE JAGER, JAN DIJKSTRA, j.WIERSMA 
(chauffeur). Leider van toen was GERRIT DIJKSTRA welke niet op de 
foto staat daar hij deze moest maken. 

Deze maand beginnen we met het seizoen '54-'55, een seizoen waarin 
het eerste elftal zich duidelijk handhaafde in de 4e klas K.N.V.B. 
Hieronder zoals gebruikelijk weer enkele wedstrijdverslagen gehaald 
uit de  Jouster  Courant. Ook deze keer weer veel leesplezier. 

Jan Kfiijpstra 

D. W. P.—Nifilan 1-0. 
De eerste wedstrijd van D.W.P.- voor de 
nieuwe competitie ging tegen het pas ge-
promoveerde Nijland. Op hoog peil stond do 
ontmoeting niet. Vooral de beide aanvals-
linies bleven beneden de maat. Doelman De 
Hoop ,behoedde D.W.P. voor een achter-
stand door een strafschop, toegekend we-
gens hands, onschadelijk te maken. Pas ver 
in de tweede helft scoorde Akkerman voor 
D.W.P. het enige doelpunt-  van de wedstrijd. 

J.C. 10sep54 

Overzicht vierde Masse A, Zaterdagmlddag- 
Delfstralmizen—Workum 3-4. 	 competitie, 
In de wedstrijd tussen Delfstrahuizen en Door het instellen van een derde Masse is 
Workum waren de doelpunten nogal goed- de samenstelling van de vierde klasse nog-
koop. Workutm nam al vrij spoedig het eer- al wat gewijzigd. De Zwaluwen, Blauw Wit,  
ate  "VO9r z'n rekening. Wel maakte Kingma Oranje Nassau en Heeg zijn  near  de nieu-
voor .  de thuisclub gelijk, maar nog voor de we derde klasse gepromoveerd en daarvoor 
rust heroverden de gasten de leiding. Na Zijn in de 'plaats gekomen 	Nijland 
rust liep Workum zelfs uit tot 1-3, maar en Surhuisterveen. Over het algemeen is de 
daarna was de .beurt weer aan Delfstra- bezetting dus .wat zwakker geworden. Dat 
huizen, Dank zij een strafschop en een blijkt b.v. tilt de 3-1 overwinning van 
goed doelpunt van Kingma werd de stand Q.V.C., dat ieder jaar tot de zwakke  brae-
weer gelijk (3-3). In de laatste minuut dors behoorde, op V.V.T. De tweede nieuwe-
werd doe:man Bekkerna echter voor de  ling,  Nijland, deed het niet slecht, Wel le-
vierde maal gepasseerd, en zo  °raging  Delf-  Verde  de uitwedstrijd tegen D.W.P. een ne-
strahuizen op het nippertje een gelijk 51)01 derlaag op, maar de cijfers — 1-0 — 
dat overigens niet onverdiend zon zijn ge- waren stellig niet oneervol. Delfstrahuizen  
wrest. 	 startte op eigen terrein met een 4-3 ne- 

derlaag tegen Workum. 



Vierde Maas()  A, ZaterdagrnIddageompetItle 
Wegens terreinaficeuring kon de wedstrijd 
Delfátrahuizen—Q.V.C. geen doorgang yin-
den. Wonkum had dus «de leiding kunnen 
overnemen; dat feest ging echter niet door, 
want de Worlcummers verloren op eigen 
terrein verrassend met 2-1 van Nijland. 
D.W.P. profiteerde wél van de gelegenheid, 
won dank zij een doelpunt In de laatste 
minuut met 3-2 van en in Surhuisterveen 
en plaatste zich daardoor op één lijn met 
het leidende Q.V.C. 

pe stand Is nu: 
Q.V.C. 
D.W.P. 
Worlcurn 
Nijland 

Delfstrahuizen 
Surhuisterveen 

3 2 1 0 5 
3 2 1 0 5 4-2 
3 2 0 1 4 8-5 
4 2 0 2 4 5-5 
3 1 1 1 3 0-7 
3 0 1 2 1 5-9 
3 0 0 3 () 4-8 

A.s. Zaterdag worden gespeeld: 
Twijzelerheide: V.V.P.--Worlturn 
Nijiand: Nijland—Surhuisterveen 
St. Johannesga: D.W.P.—Delfstrah. 

Q.V.C. heeft dus opnieuw een vrije dag 
waEirschijnlijic gaat dat deze keer ten koste 
van de leidersplaats. De hoogste ogen naar 
deze plaats gooit D.W.P. dat in de streek-
derby tegen Delfstrahulzen als favoriet 
start. Workuna lcrijgt het heel wat moei-
lijlter; de halve winst zal wel in Twijzeler-
heide blijven. Nijland heeft zich vrij snel bij 
het nieuwe milieu aangepast; dat geldt niet 
voor Surhuisterveen. De uitslag van het 
treffen tussen deze beide p:oegen is dan 
ook niet twijfelachtig. 

vervolg "YN 'N SULVEREN RANE". 

huisterveeen eveneens terwijl doelman v. d. 
Meulen de voorzet probeerde to onderschep-
pen. 
Gelijktijdig probeerden v. d. Veen en Luirn-
stra te koppen en via 'het hoofd van deze 
laatste verdween de bal over doelman Van 
der Meiden heen in het verlaten doel. Wel 
probeerde rechtsachter Elzinga do bal te 
achterhalen, maar zonder resultaat. (2-3). 
Er werd nog afgetrapt en meteen Sloot 
scheidsrechter Maurits voor einde. 
De aanwezige "eden der T.C. voor Zater-
dagmiddagvoetbal zullen na deze wedstrijd 
ongetwijfeld de namen van Nauta, de Hoop 
en Sloothaalt als mogelijke candidaten  hob-
ben aangetekend en met aandacht bij de 
volgende wedstrijden blijven observeren. 
De Jong werd door Van der Veen direct 
onder contróle gebracht en met de bal aan 
zijn schoen snelde hij op het Surhuisterveen-
doel toe. Wel probeerde Van der Meulen 

Aan de andere Itant kon men genieten van dooi uitlopen de sehletlioelc te verkleinen, 
goed keepwerk van doelman De Hoop. Na doch tegen de kogel van Van der Veen was 
een halfuur spelen had Surhuisterveen  see.  hij niet opgewassen en de stand was gelijk. 
ces, toen de fel-doorzettende middenvoor 2-2. Verwoed werd er thans om het win- 
Vellinga linksachter Waterlander te vlug 	deolpunt gestreden. Bijna had Sur- 

huisterveen succes, maar doelman De Hoop 
wist trappend het terrein te zuiveren voor 
de toesnellende Vellinga gevaarlijk ,kon 
worden. Er ontstonden verwarde situaties 
voor het Surhuisterveen-doel, welke mede 
veroorzaaktowerden door 't  felt  dat scheids-
rechter Maurits steeds in de naiddencirkel 
bleef hangen. Er werd verschillende keren 
,,gehandbald", maar gelukkig voor Sur-
huisterveen zonder dat de scheidsrechter er 
voor floot. Onder hoogspanning verstreken 
de laatste minuten. Nog één minuut was er 
te spelen toen linksbuiten Bron een .  hoge 
voorzet lanceerde. Van der Veen, De Jong 
en Mulder van D.W.P. stonden klaar om 
in te grijpen, rechtshalf Luimstra van Sur-
huisterveeen eveneens terwijl  doelman V. d. 
Meulen de voorzet probeerde to onderschep-
pen. 
Gelijktijdig probeerden v. d. Veen en Lubsn-
stra te koppen en via 'het  booed  van deze 
laatste verdween de bal over doelman Van 
der Meulen heen in het .verlaten doel. Wel 
probeerde rechtsachter Elzinga do bal te 
achterhalen, maar zonder resultaat. (2-3). 
Er werd nog afgetrapt en meteen Sloot 
scheidsrechter Maurits voor einde. 
Do aanwezige leden der P.C. voor Zater-
dagmiddagvoetbal zullen na deze wedstrijd 
ongetwijfeld de namen van  Nelda,  de Hoop 
en Sloothaak als mogelijke candidaten heb-
ben aangetekend en met aandacht bij de 
volgende wedstrijden blijven observeren. 

Surludsterveen—D.W.P. 2-3. 
Tegen een tot de laatste minuut vechtend 
Surhuisterveen is D.W.P. er in geslaagd om 
beide punt jes te veroveren. 
Voor deze wedstrijd had men wederom de 
beschikking over v.d. Veen, terwijl A kiwi.-
man wegens militaire dienst niet van de 
partij was. 
Vanaf het begin' tot heLelede is het een 
boeiende e» zeer spoilieve strijd geweest 
tussen de sterke achterhoede van Surhuis-
terveen en de matig. spelende voorhoede 
van D.W.P. 
Kee/. op keer stuwden Nauta, Visser en 
Feenstra hun voorhoede, maar steeds wa-
ren de conribinaties te lang of de passes te 
diep, .waardoor de verdedigers van Sur-
huisterveen tijdig konden ingrijpen. De 
voorhoede van D.W.P. vond in de eerste 
helft geen enkele gelegenheid om doelman 
Van der Meulén, reeds jaren de doelverdedi-
ger van het Fries Elftal, eens serieus aan 
de tand te voelen. 

af was — vermoedelijk rekende deze op zijn 
doelman — en met een schuiver De Hoop 
onhoupaar passeerde. 1-0.  
Mt  dde stand kwam ook de rust, Direct 
na de thee kwam Surhuisterveen fel op-
zetten en na vijf minuten spelen was het 
wederom Vellinga, die in een felle sprint 
de achterhoedespeiers van D.W.P. passeer-
de en met een goed schot De Hoop voor de 
tweede keer kansloos sloeg, 2-0. Deze 
achterstand scheen de spelers van D.W.P. 
te prikkelen en onder aanvoering van spil 
Nauta —in een vorm zoals zeIden van hem 
gezien — werd een fel offensief ingezet. 
Van der Veen werd middenvoor en De Jong 
bezette de linksbinnenplaats, terwijl Mulder 
rechtsbuiten ging spelen. Er kwam meer 
snelheid en meteen ook doelpunten, want 
de eerste do beste a nval werd door Van 

/s 
 á 

der .reen besioten • et een schot dat on-
houdbaar langs de 

s
uitlopende Van der Meu-

len la het doel terecht kwam. 2-1. Vanaf 
de aftrap nam D.W.P. direct de aanval 
weer over en een listig boogballetie van 

Herinnert U zich deze nog? 
_111111111111111,_ MEW_  

Plaats  de in de  juiste volgorde:  Harm de Roo, Kees Krikke„ Ale  
Vaartjes,  Harm Lap, Ale van der  Wal.  



Trainers  

Huidige plaats : 
Tweebenig 

Sterke punten 	: 

Zwakke punten : 

100 meter in? 	: 
5 km. in?  

Bal hoog houden : 

Rookt 
Drinkt 

Beste wedstrijd : 

Slechtste wed- : 
strijd 

Mooiste actie 

Mooiste goal 

Beste voetballer: 
Idool 

Kampioen wordt : 
Werd PSV terecht 
kampioen 
Hoogte punt 

Diepte punt  

   

   

upn de muoid  

   

Naam 	: Jacob Otter 
Geboren 	: op 31 maart 1960 te Heerenveen 
Sterrenbeeld 	: Ram 
Burgelijke staat: Gehuwd en vader van twee schattige dochters 
Beroep 	: Voegoloog (voeger) 
Opleiding 	: L.T.S. bouwtechniek 0-niveau en 2 jaar metaal 

Noël  F. van der Elst 
Ik ben op 8 jarige bij v.v. Heerenveen begonnen 
tot mijn 18e jaar, daarna 1 jaar bij Tjongerboys 
en toen 4 jaar bij Nieuweschoot. 
H'veen; Bas Paauwe,  Ate  Bouma, Laslo Zalai, Jan 
Teunissen. T. Boys; Jan hol. Nwe. Schoot; Bertus 
van de Berg. 
Linkshalf 
Ja, want bij Heerenveen was dat een must, vooral 
in de jeugdselectie. 
tweebenig een goeie traptechniek, goed spelinzicht, 
wat voor een middenvelder onontbeerlijk is. 
Langere afstand overbruggen en mijn conditie kon 
wat beter, ofschoon ik niet ontevreden ben na 3 
jaar stilstand. 
dat is nog nooit opgenomen 
idem dito, want ik heb een gruwelijke hekel aan 
lange afstanden te lopen. 
in 1971 was er het Telesport  Adidas  Spel toen had 
ik 85 maal op de voet en 32 maal op het hoofd. 
Ja 
Ja, na de training of wedstrijd en verder 's avonds 
in het weekend een paar. 
Bekerwedstrijd 4e ronde KNVB-beker, Nieuweschoot 1- 
Emmen 1, stand 3-1. Ik was voorstopper en speelde 
op Ted Veneboer (ooit PEC Zwolle) die man heeft 
door mijn toedoen geen bal aangeraakt. 
Exelsior 2-Heerenveen 2 5-0. Als jeugdspeler moest 
Ik in de 2e helft op het middenveld. Ik heb ggn 
aanval goed mee op kunnen bouwen en daarna geen 
bal meer goed aangeraakt. Het enige goeie was het 
diner na afloop van de wedstrijd. 
Ik heb als middenvelder een boel mooie voorberei- 
dingen gedaan maar er schiet me niet te binnen wel- 
de mooiste was. 
Als verdediger heb ik weinig doelpunten gemaakt, 
Ik was er om ze te voorkomen. 
in Nederland Ruud Gullit. 
Frans Beckenbauer om zijn verdedigend inzicht en 
Piet Keizer vanwege zijn stijl als linksbenige 
speler.  
Ajax  

Ja, want zij waren het minst wisselvallig. 
Dat was het kampioenschap op het veld en in de 
zaal plus Friesland-Cub  winnaar met 1 B. van HIveen 
en tweede achter Feyenoord 1 B op een int, toer- 
nooi in Deventer. 
Dat was als gastspeler voor Mildam 1 in het  Abe  
Lenstra toernooi 

Lengte 	: 1.78 meter 
Gewicht 	: 73 kilo 
Schoenmaat 	: 42 
Merk voetbal-
schoen 
Vroegere clubs : 



Yke, de Jong 
stevig leider 
klassement 

LEEUWARDEN — DWP-spe-
ler Yke de Jong blijft een stevige 
vinger in de pap houden in ons 
schuttersklassement. Afgelopen 
zaterdag verrijkle Yke zich weer 
met drie doelpunt en en bleef 
daardoor aan de leiding. Oven-
gemis zijn zijn grootste concurrent, 
Eise de I3oer van VEV, werd ook 
twee punten rijker en passeerde 
daarmee de niet scorende Dou-
we Peter Rijpstra. 

De stand is nu: 
28 punten: Yke de Jong 

(DWP). 
24:  Rise  de Boer (VFV) 
22: Douwe Peter Rijpstra (Rij-

perkerk) 
20: I farm Bloem hof (Nijland). 
17: Dick van der Wal (Dracht-

ster Boys) en Jan Peter Staal 
(Oranje Nassau) 

16: Jelle Feenstra (Bolswar-
dia) en Geert Henk Kazimier 
(Heeg). 

14: Albert Oudjes (Cambuur), 
Piet Wiersma (I3e  Quick  D) en 
Arie van der Wal (Urk) 

13: Jappie Wijnja (VVI), Ed-
win Kuipers (I lolwerd), Tjipke 
de Vries (WTOC). 

12: Jan van den Hul (WHC), 
Frans Sijtsma (Anjum), Hendrik 
Landman (De Wilde), Dick Ten-
nis (Be Quick'28), Wietse Ro-
zendaal (Leeuwarden) en Frits 
Sieswerda (WWS). 

Vervol Int ervieuw van de  Maand. 

Hobby's 
Favoriet lectuur: 
Favoriet films g  
Favorite  muziek g 
Favoriet gerecht: 
Favoriete voet-
balcommentatoren: 
Wat ik verder nog  

Tijdens dit toernooi, in de warming-up beschadigde 
ik mijn knie zodanig, dat ik 2 weken later al geope- 
reerd moest worden en anderhalf seizoen uitgescha- 
keld was0 
voetbal en tennis. 
1J.I.9  Elf en doe het zelf tijschriften0 
alles wat maar enige humor bevat. 
Creedens  Clearwater  Revival en reggaemuziek. 
Babi Pangang en stevige Hollandse kost. 

Was wijlen Theo Koomen en thans niemand0 
kwijt wil: 

Ik hoop nog vele seizoenen bij D.W.P. te spelem 
en dat we met zijn allen gezond door het leven 
mogen gaan. 

De redactie bedankt hierbij Jappie Otter voor zijn medewerking en 
wenst hem veel succes bij D.W.P. 

Knappe  • vinst AVC,' op DWI)) 
SEXBIERUM Het was afgelopen zaterdag prima vertoeven op het sporivel-

dencomplex in Sexbierum bij de wedstrijd AVC en DWP uit St. Johannesga. Een 
prima partij voetbal Waarbij beide ploegen zeer onderhoudend voetbal pleegden te 
spelen. Wat in het verleden meestal ontaardde in geweldige schoppartijen, bleef nu 
bij een stevige partij voetbal, 	 reglementair gestopt, zodat de goed lei- 

dende scheidsrechter Veenstra terecht 
een strafschop toekende aan AVC. Ook 
nu faalde Johannes niet. 

Direkt na de aftrap in de tweede helft. 
had AVC het karwei kunnen afmaken, 
toen eerst Jippe Wielenga een vrije kop-
kans kreeg. Diens kopbal ging echter 
hoog over. Daarna zag Jolvl nnes 
Brandsma zijn lob belanden op het li-
chaam van keeper Jager. Toen het of-
fensief enigszins was geluwd, kwam 
DWP langzaam opzetten, wat in de 20e 
minuut resulteerde in een kans voor de 
uitstekend spelende Yke de Jong, die 
keeper Ykema op zijn weg vond. AVC 
wankelde en de gelijkmaker zat er in 
feite aan te komen. Verdedigend klopte 
het niet allemaal meer en Willem Vhet-
stra had de grootste moeite om Yke de 
Jong af te stoppen. DWP rook zijn 
kans, maar je zult dan zien dat aan de 
andere kant wordt gescoord. Weer was 
het Johannes Brandsma die scoorde en 
de stand op 3-I bracht. 

Toch was AVC nog niet zeker van z'n 
zaak en trainer Siderius wisselde Wil-
lem Vlietstra voor Eddy v.d. Land. Zo-
doende kwam de uitstekend spelende  
Jolly  Roorda op de voorstopperplaats 
terecht wat direkt meer rust in de defen-
sie bracht. DWP probeerde het nog wel, 
maar na mate de wedstrijd vorderde, 
doofde ook hij hen het heilige vuur. De 
eindstand werd toch nog 4-2. Eerst 
scoorde Jippe Wi: 	een prachtig 
doelpunt, waarna  Ile  de Jong uit een 
penalty de voornoemde eindstand be-
paalde. 

De • bezoekers uit St. Johannesga 
hadden in het begin een klein veld-
overwicht, waren agressiever en speel-
den kort op de man. De eerste kansjes 
waren dan ook voor de bezoekers, maar 
door goed verdedigen en het attent 
keepen van Dirk J. Ykerria, werd er niet 
door DWP gescoord. ZQ redde hij knap 
op een schot van KlaaS *Huisman. Na 
zo'n twintig minuten was het de beurt 
aan zijn kollega Jager die knap redde na 
een voorzet van Jochem 1VIollema. 
AVC kwam daarna wat meer uit zijn 
verdedigende stelling, begon ook beter 
te voetballen en het middenveld kreeg 
meer grip.  op hun opponenten. Dit re-
sulteerde in de 25e minuut in de eerste 
serieuze kans, maar Johannes Brand-
sma vond keeper Jager op zijn weg, die 
redde ten koste van een hoekschop. In 
de 30e .minuut was het dan toch raak, 
toen .een schitterende pass van  Tied 
Swart  oniiieuw Johannes '23randsma be-
reikte dle beheerst met de buitenkant 
voet wist te scoren.  

DWI'  zat ook niet stil en kreeg door 
toedoen dan Dirk Visser, een goede 
kans, maar zijn schot ging rakelings 
over de kruising. In de 40e minuut 
kwam DWP terecht op gelijke hoogte, 
toen Yke de Jong, na goed voorberei-
dend werk van Klaas Huisman, prach-
tig scoorde. De bezoekers waren nog 
met uitgejuicht of aan de andere kant  
Jag  de bal alweer in het net. Johannes 
Brandsma werd opnieuw gelanceerd, 
maar werd in het strafschopgebied  on- 

• • 



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 

antbachiajjlestrij 
iinnstn. 

ORNELIS 
Midstraat 130 -JOURE - Tel. 05138-2563 

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

DROGISTERIJ 

BABYZAAK 

'T IS MAR EEN WEET, 
WA« 11 YOORTREFFELIJK EET. 
GA NET EENS BIJ ONS PROBEREN, 
EN GE 1111T NOOIT BETER 
ADRES BEGEREN 

CAFETARIA "T CERITROM " 
G. de Graaf, 

naast  de Jouster Toren. Tel. 3390  

Veilig autorijden met onze rijopleiding 

AUTORIJSCHOOL VALKEMA 
VAMOR/NII 

SCHEEN 53 - JOURE - 112.  0513E3-2964 
De autorijschool met Bovag-garantie 
Theorieles is wekelijks te bezoeken. 

Bel vrijblijvend voor al uw informatie boven- 
staand telefoonnummer 

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

EN DOE-HET-ZELVER ith  
MIDSTRAAT 151 - JOURE 

REGTS 

SPORTKLEDING 

Ook het speciale adres voor 
HENGELSPORTARTIKELEN 

Midstraat 39 
Tel. 2647 

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

Ga eens een praatje maken 
met uw sportspecialist 

FOTO • VIDEO- LECTUUR • BOEKEN 

Midstreat 153 -8501  AK  Joure — Tel, 6460 

"discount  

Snel, voordelig 
en goed. 

Stomerij ouderwets 
goed en niet duur. +„de lelie"  

agg2ernAritkammil%-  

Teo en "Wick°  Feenstra 
Midstraat  102— Joure — Tel. 2458 

DIN NEI DE HAL! 
Us lepenIngstilden bInnei 

~models fan 9.00 oant 18.00 
owe 

1,4p
WENNINGYNRJOCHTIRO 

• freed. Ian 9.00 oant 21.00 oere  

EK  FOAR  

• EKOER 
OE JOUWER 

discount  SCHOENREPARATIE 
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ZEILBOTEN 
ROEIBOTEN 
TRAILERS 
KANO'S 
SURFPLANKEN 
REPARATIE 

LEMSTRA 
Oudehaske 

M. VEENSTRA 
Streek 174 

8463  NH  ROTSTERHAULE 
tel. 05137-1870 

KOM VOETBALLEN! 

WORDT LID.. 
welkom bij 	 

voetbal de , 
vereniging  with  

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

Café-Restaurant - Zaalaccommodatie 

9 ,I1ET ANKER" te Scharsterbrug 
Hollandiastraat  SO  

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

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

Vraag vrijblijvend prijsopgaaf bij de heer  II.  Jonkman, Tel. 051 38-2350. 

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 en autoservice 

kies voor uw snacks 
het juiste adres 

haal ze WI de 
FRITES EX PR ES! 

In het zomerseizoen 
kunt u  ons dagelijks 
vinden hij het Hannewljd 

DE WITH & SPIJKSTR A 
oudehaske  

MABO- 
Bootservice 

Haskerótgongen 3, 
OUDEHASKE 
Tel. 05130-77301  



Vrijdagavond 31 oktober was de 

tweede schutjaswedstrijd van dit 

winterseizoen met 22 deelnemers. 

Na een gezellige en sportieve 

strijd gingen de volgende spelers 

met de vleesprijzen naar huis : 

Winnaarsronde le M. Modderman en J. Jager 

2e H.L. de Jong en J. de Vries 

Ven.. ronde 	le S. Poepjes en H. Visser 

2e Mevr. Mulder en J. van Hes 

Poedelronde 	le Mevr. de Vries en H. Zwier 

2e B. Zwart en G. Boek 
Na twee ronden gaat mevr. de Vries aan de leiding met 16 punten, 

gevolgd door H. Zwier met 14 punten.  

FD-competitiezuil gaat 
naar Blue Boys-Nijbeets 

De top-25 ziet er als volgt uit: 
wedstr. punten gemiddelde 

1. Blue Boys, Nij Beets 71 94 1.324 
2. IJVC, IJlst 125 163 1.304 
3. WTOC, Oudwoude 214 277 1.294 
4. QVC, Stavoren 110 138 1.255 
5. Leeuwarden 351 439 1.251 
6. Houtigehage 82 102 1.244 
7. Drogeham 226 276 1.221 
8. De Griffioen, Oosterwolde 249 303 1.217 
9. Marrum 145 175 1.207 

10. Zwaagwesteinde 245 293 1.196 
11. Delfstrahuizen 153 179 1.170 
12. Rottevalle 161 186 1.155 
13. Mulier, Witmarsum 190 219 1.153 
14. Noordbergum 138 157 1.138 
15. Bolswardia, Bolsward 232 262 1.129 
16. Broekster Boys, Damwoude 291 328 1.127 
17. Harkemase Boys, Harkema 252 284 1.127 
18. VVT, Twijzelerheide 142 160 1.127 
19. 'VVI, Idskenhuizen 191 215 1.126 
20. Nijland 134 150 1.119 
21. Blija 84 94 1.119 
22. Zwaluwen, Leeuwarden 443 491 1.108 
23. Makkum 236 260 1.102 
24.11DT, Donkerbroek 85 93 1.094 
25. Friese Boys, Kollumerzwaag 195 213 1.092 

LEEUWARDEN — De vereniging 
Blue Boys uit Nijbeets heeft in het 
seizoen '85-'86 het beste resultaat 
behaald per team op de zaterdagse 
wedstrijden. Deze vereniging, die 
een jaar eerder toen De Monnik 
van Schiermonnikoog winnaar 
werd, een ievende plaats behaalde 
scoorde per wedstrijd een gemid-
delde van 1.324 punt. Dat  resin-
toot werd in belangrijke,mate op-

igebouwd door de drie kampioenen 
van de vijf deelnemende teams. Zo 
haalde het zaterdagteam de titel 
met.  26 uit 18, werden de A-junio-
ren kampioen met 33 uit 18 en de 
C-junioren met 29 uit 16. Al met 
al een opvallend goede score, waar 
tegen de grootste concurrent, het 
Ulster IJVC, uiteindelijk met een 
gemiddelde van 1.304 achter bleef. 

Voor IJVC, dat in 125 wedstrij-
den 163 punten oogste, betekende 
die tweede plaats een enorme 
klim, omdat de 1.1Isters een seizoen 
eerder de top-25 niet wist te 
bereiken. Erg constant boerde 
WTOC, dat nu de derde plaats be-
reikte na een seizoen eerder al 
vierde te zijn geworden. Opvallend 
was de verrichting van Leeuwar-
den. Eén van de grotere verenigin-
gen, die in 351 wedstrijden 439 
punten scoorde en een knappe 
vijfde plaats wist te bezetten. 
Klimmen deden ook Drogeham 
(van .12 naar 7) en VVT (van 19 
naar 18), iets lager noteerden Frie  

se Boys (van 20 naar 25) en 
Zwaluwen (van 17 naar 22). Voor 
het overige zijn het op de nieuwe 
toplijst allemaal verenigingen, die 
een jaar eerder niet voorkwamen. 

Een 'eervolle vermelding' is er 
voor die verenigingen, die precies 
evenveel punten haalden, dan dat 
ze wedstrijden speelden. In het 
afgelopen seizoen kwamen Hol-
werd (196-196), Ternaard (129- 

129), de vorige winnaar De Mon-
nik Schiermonnikoog (64-64) en 
Sint Anna Parochie (210-210). 
'Kampioen op wedstrijden binnen 
FVB-verband' blijft Drachtster 
Boys met 690 wedstrijden. Deze 
vereniging, een seizoen eerder nog 
goed voor de veertiende plaats, 
kwam nu met 717 punten tot een 
gemiddelde van 1.039. 

ED 



INGEZONDEN 
De Voetbalschool van S.C. Heerenveen.  

Voordat je bij de voetbalschool komt, moet je eerst worden uitgeselec-
teerd. Voor de C's van D.W.P. gingen Jan de Vries en Gjalt van Hes 
naar S.C. Heerenveen en voor de B's gingen Anne Haven en  Rene  de Jong 
en van de A's Jacob Hessels. 
Toen we in de kantine zaten van S.C. Heerenveen, werd er eerst door de 
hoofdtrainer van S.C. Heerenveen, Foppe de Haan, uitgelegd wat er pre-
cies ging gebeuren. 
Er waren vier onderdelen: kappen - aannemen en schieten - kappen, draai-
en en drijven - positie speken. 
Na afloop kregen we nog een flesje A.A. drink. Toen werd er nog verteld 
hoe je bericht kreeg. Als je erbij was kreeg je via de telefoon bericht 
en anders kreeg je een brief thuis. Alleen Anne Haven ging voor D.W.P. 
naar de voetbalschool van S.C. Heerenveen. 

verslag van Gjalt van Hes.  

IS ER EEN BESTUUR DAT DEUGT ????  

- Als ze te vrij zijn, proberen ze je een oor aan te naaien. 
- Als ze nooit wat weggeven, zijn ze vrekken. 
- Als ze vriendelijk en aardig zijn, noemt men ze zakken 
- Als ze ernstig zijn, zijn het zuurpruimen. 

Als ze hard werken, zijn het slovers. 
- Als ze niet werken, zijn ze waardeloos. 
- Als ze jong zijn, zijn ze onervaren en weten niets. 
- Als ze oud zijn, zijn het ouwe eigenwijze bokken. 

Als ze af en toe wat drinken, zijn het zuiplappen. 
- Als ze niet drinken, zijn het dooie pieren. 

Als ze de reglementen strak houden, zijn het rechercheurs. 
Als ze gemakkelijk zijn, zijn het slappelingen. 
Als ze een ieder zijn inbreng gunnen, zijn ze benauwd en lief. 
Als ze van de leden belangstelling eisen, zijn het doordrijvers. 

- Als ze proberen ons in het werk stellen, zijn ze te lui om het zelf 
te doen. 
Als een bestuurslid onrechtvaardige kritiek wil voorkomen, moet hij: 

+ Geduld hebben als Job 
+ Een huid hebben als een olifant 
+ Zo dapper zijn als een leeuw 

J.S. 

Van bestuur, leden en donateurs van v.v. D.W.P.;  

Zoals U waarschijnlijk allemaal wel zult weten, heeft ons oud-bestuurs-
lid A. Visser enige tijd in het ziekenhuis gelegen. Momenteel wordt 

hij verpleegd in verpleeghuis De Flecke o te Joure. Wij willen langs 
deze weg de heer A. Visser en zijn familieleden van harte beterschap 

toewensen. Voor een ieder die een kaartje wil sturen, dit is het adres: 

A. Visser 
verpleeghuis De Flecke 
Midstraat 10 
Joure 	kamer Q 

J 

De redactie.  



Inleveren in de kantine vóór 15 december a.s. 

NAAM: 

ADRES: 
W WOONPLAAT5: 

ca, 

POSTCODE : 
LEE-I-IUD: 	JAAR 

(ij 
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WIE SCOORDEN VOOR D.W.P. DE DOELPUNTEN (bijgewerkt t/m 8-11-86) 

7. Jan v.d. Wal 
Hans de Vries 
Lucas Pen 
Nico Huppes 

11. Anne Haven 
12. Anske de Jager 

Jaap van Hes 
Bertus V. Zwol 
Arjan Veuger 

El.t1 Aantal 

	

'5 	6 

	

B 	6 

	

E 	6 

	

A 	6 
B 

	

4 	4 

	

A 	4 

	

A 	4 

	

5 	4  
Eltl Aantal 

1. Jacob Hessels A 25 

2.  Ike  de Jong 14 

3. Geert de Vries E 12 

4. Jan de Vries C 9 
5. Johan Kerkstra D 8 

Mar= Visser A 8 

DE MINST GEPASSEERDE KEEPER 

Men wordt in de lijst opgenomen als men 
6 of meer wedstrijden in het doel heeft 
gestaan. elft wed tegen gem. 
1. Jan Knijpstra 
2.  Durk  Jager 3e 1e 

9 
10 

10 
13 

1,111 
1,300 

3. Mindert Mulder 2 9 12 1,333 
4. Johan Bijker 	C 7 11 1,571 
5. R. Zwart-Boek 	damp 6 10 1,667 
6.  Bennie  van Hes 6 11 1,833 
7. Wiepie van Stralen A 7 13 1,857 
8.  Durk  Vis Be 9 18 2,000 
9. Pieter Bakker 5 9 2,444  22 
10, Keimpe Wierda D 7 24 3,429 

T/M 8 november heeft de vereniging v.v. D.W.P. het volgende behaald 
aantal 
wedstrijden 	gewonnen 	gelijk verloren punten voor - tegen 

94 	42 	21 	31 	105 	211 - 181 

Gemiddeld per wedstrijd 1°5 - - 1,117 

D.W.P. D - Delfstrahuizen 

Op 8 november hebben wij tegen Delfstrahuizen gespeeld. Johan en 
ik (Teake) hadden de aftrap. Na een paar minuten spelen, braken we 
uit. Ik schoot, maar de keeper kaatste hem, ik kreeg de bal weer 
en gaf Johan voor 1-0. 
Later braken we weer uit Johan scoort 2-0. Toen we-weer uitbraken, 
kreeg Siebolt de bal, hij draait hem erin, mooie goal Siebolt 5-0. 
Daarna was het rust. In de tweede helft hadden we wind tegen dus 
het was wat moeilijker. Maar toch lukt het, Heino geeft voor, Siebolt 
stond vrij, goal 4-0. Johan was gewisseld dus het was nog moeilijker 
nu stond Klaas Henk spits. En weer een uitbraak met vijf man naar 
open goal. Klaas Henk scoord 5-0, wat tevens de eindstand was. 

Teake Bruinsma. 



éér arxt !Peer voordeel 
op de koop toe 

Voor een nieuwe 
of een goede 

gebruikte FIETS 

Akkerman 
Rijwielen 

St. Johannesga, tel. 05137-1320 

Schildersbedrijf 
ROTTUM 

Telefoon 0 5137 - 1526 

Gebruikte Meubels en Keukens. 

4.9./aduotta 
Pon 7 

Matitathatde 
TeL 05137 - 2002 

Streek198 Rotsterhaule 

"Er 05137-1216 

1:1? 
05137- 
1210  

.TREEK  116 
8464 NH ST.JOHANNESGA  

VOOR AL UW: 
VERGADERINGEN 
RECEPT I ES  

BIJ ONS KUNT U OOK: 
SLAATJES 
KROKETTEN 
FR I KANDE  LL  EN 
KOMEN HALEN 

ETC

<<

.

<

",

:*  loisv 

ow RAN T.,. 
nz. 

 
4

0% 
 UITVOERINGEN  

CY. 	
## eS>v  

ook voor 
rastauratiewarkzaanniodan 

naar 

weemilmellaij ri  
Ir  a, bun 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, 
BOERENGASOLIE, 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 schoonmaakbenndigdlieden 
Uitvoering van alle schoonmaakwerlaaamheden 

Langedijk 1 
8463  NP  Rotsterhaule 
Telefoon 05137-1475 

De supermarkt van deze tijd! 

A. VAN ZWOL 
Streek 131 - Tel. 1494 - Rotsterhaule 



"Er 
DAMES-TIENERMODE 

MIDSTRAAT 89 - JOURE 
Ingang ook aan de achterzijde met parkeer-ruimte. 

Neon u bouwplannen 
voor nieuw-

en verbouw? 
Bespreek ze dan 

vrijblijvend met 

BOUWBEDRIJF AANN. 
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 

MIdetraet 78 
Tel. 05138-2975 JOURE  

Is voetballen 
een knullensport? 

  

 

BRUINSMA TAPIJT 
MIDSTRAAT 87 

JOURE 
tel. 05138.3794 

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

KOM VOETBALLEN! 
Ook meisjes vanaf 11 jaar 
zijn welkom bij 	 

D.W. P. 

 

F. VAARTJES 
Renovatie.Voeg.Vlecht. 

en Tim merbedrijf 
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: 
* bedrigsboekhoudingen 
* administraties 
* BTW en loonaangiften 
* A en T biljetten 
Schoteriandseweg 92, Nieuwehome, 
telefoon 05135- 1674 11467 
Nieuweweg 6A, 8723  EA  Koudern„ 
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 van de maand. 

E-pupillen 

Vlnr boven:  HARM  PEN leider, SANDER AKKERMAN,  REMELT  MODDERMAN, 

LUC PEN, JELMER AKKERMAN, HENDRIK VAN STRALEN, GEERT DE VRIES, 

GERRIT DIJKSTRA leider. 

Vlnr onder: MARCO VAARTJES, REMCO AKKERMAN, JOCHEM SLOOTHAAK, JAN 

SCHOKKER, GIDO DE LEEUW, ERIK JAN RODENHUIS,  HARM  JAN SLOOTHAAK. 

Ontbreken: KEES VAN DER WAL en EGBERT MULDER. 

Geachte leden, FM 95,7 
U heeft ongetwijfeld wel eens gehoord van 
Radio Oskar de lokale omroep van Skarsterlan. 
Onze sport en onze activiteiten worden door 
Radio Oskar vanuit verschillende invalshoeken 
bij de luisteraar in de huiskamer gebracht. 

Door de inzet van de medewerkers van Radio Oskar en een aantal 
technische faciliteiten is het mogelijk om dit ook in de toekomst 
te blijven doen. 
De gemeente Skarsterlan neemt 80% van de kosten om Lokale Omroep 
mogelijk te maken voor haar rekening. 
Radio Oskar dient zelf voor de resterende 20% te zorgen. 
Zij willen dit aanvullen door donateurs te werven onder de luisteraars, 
het bedrijfsleven, verenigingen, clubs e.d. 
Wij vragen u dan ook om u aan te melden als donateur van OSKAR. 

Voor slechts f 10,-- per jaar kunt u lid worden van RADIO OSKAR 
dit over te maken op bankrekening 3347.17.uuu van de Rabobank te 
Joure. 

Bij voorbaat dank. 



D.W.P. 2 - Drachster Boys.  

Zaterdag was de koploper bij ons op bezoek. Zij hadden al hun uit-
wedstrijden nog gewonnen, dus oppassen geblazen. Door de zeer har-
de wind kon de bal wel eens raar gaan rollen. De schade bleef het 
eerste kwartier beperkt tot een paar corners van de gasten.Na een 
kwartier viel J. Vaartjes uit en werd vervangen door onze nieuwe 
aanwinst Koos Waterlander. Via enkele corners wisten we ons enkele 
goeie kansen te creëren, maar werden helaas niet benut. De verdedi-
ging van de gasten was hard en ze legden een ieder neer die wat te 
dicht bij het doel kwam. Dit deden wij niet zodat Dr. Boys aan het 
eind van de eerste helft tot scoren kwam. 
De tweede helft hadden wij het windvoordeel en gingen op jacht naar 
de gelijkmaker. Na een kwartier scoorde Egbert van Hes uit een voor-
zet van Jan Mulder. De wedstrijd werd hierna steeds grimmiger, wat 
resulteerde in verscheidene boekingen. Het spel werd hierdoor beslist 
niet beter op, waardoor we de winnende treffer niet meer konden 
maken. Het bleef dus 1 - 1. 

een speler. 

D.W.P. 3 - Drachster Boys 6 18-10-86.  
Drachster Boys staat bekend als een technisch voetballend team. Dit 
probeerden wij op te vangen door ze weining ruimte te geven, maar 
wel zelf de bal goed rond proberen te spelen. In het eerste kwartier 
lukte dit nog niet zo, maar later kregen we steeds meer greep op de 
wedstrijd. Maar toen stonden we reeds met 0-1 achterdoor een  grate  
dekkingsfout met een corner. Wij lieten ons hierdoor niet ontmoedi-
gen en bleven gewoon de wedstrijd beheersen. Dit leidde tot hachelij-
ke situaties bij het doel van de gasten maar de paal en de doelman 
stonden diverse malen een doelpunt in de weg. In de 35e minuut werd 
een bal niet goed weggewerkt door hun achterhoede en Jappie Berger 
was er als de kippen bij om 1-1 aan te tekenen. Na de rust van het-
zelfde laken en pak. D.W.P. dicteerde de wedstrijd. Uit een van die 
aanvallen scoorde de weer van stal gehaalde Peter Renes, 2-1. 
Net dank aan Janna, dat ze hem heeft toegestaan weer te mogen spelen. 
Dr. Boys had hierop geen antwoord, of het moesten de steeds grover 
wordende middelen zijn, die ze meenden te moeten gebruiken om ons 
tegen te houden.Vooral Albert Huisman werd hiervan diverse malen het 
slachtoffer. Het derde en mooiste doelpunt kwam tot stand uit een 
vrije schop van rechts, genomen door Egbert Jager, die de bal met 
een fraaie curve op het hoofd van Peter Renes plaatste. Deze wist 
hier wel raad mee en scoorde 3-1. 

Jan Sloothaak  

E.B.C.2- D.W.P. 4 	4-10-86  
Op zaterdagmiddag 4 oktober startten wij om 13.15 uur voor een ont-
moeting met E.B.C. De wedstrijd begon om 14.00 uur. Het begon goed 
voor D.W.P. Na ongeveer 10 minuten spelen scoorde Tiemen Kamphuis 
0-1. We kregen daarna nog wel meer kansen, maar die werden niet in 
goals omgezet. Na de thee was D.W.P. weer sterker. Na ongeveer 5 mi-
nuten scoorde Bouke de Jong. Wietse Toering gaf een mooie diepete-
pass die bauke prima benutte. 0-2. Na een kwartier werd er bij ons 
gewisseld. Joke van Hes kwam op de plaats van Tiemen Kamp huis. Ook 
werd er bij E.B.C. gewisseld. In de 65e minuut kreeg D.W.P. een vrije 
trap, die genomen werd door Henk de Vries, die de bal vanaf een 20 
meter in het net schoot. 0-3. Toch kwam E.B.C. nog terug. Een kwar-
tier voot ijd tekenden ze 1-3 aan. Toen werd de sfeer er bij ons 
niet beter op. Na wat schermutselingen bij mij in de goal kon ik mij 
vlugger gaan douchen dan ik had gehoopt. Samen met een speler van de 
tegenpartij werd ik van het veld gestuurd. Anne Diever ging toen in 
de goal. E.B.C. scoorde nog 2-3. Dit was tevens de dikverdiende 
uitslag. 

B. van Hes 



D.W.P. 4 - T.O.P. 63 2  
We begonnen deze wedstrijd in ons nieuwe shirt dat we van de club 
hebben gekregen om te gebruiken. Hartelijk dank hiervoor. 
Nu de wedstrijd. Onze tegenstander was zoals we al dachtenégn van 
de betere ploegen uit de competitie. We kwamen daarom op volle 
sterkte uit, behalve de ontdeugende B. van Hes, maar deze werd 
prima vervangen door  Bernier  Hoekstra. Na de aftrap waren we wel 
de meest aanvallende ploeg maar de kansen die we kregen werden niet 
verzilverd zodoende gingen we de rust in met de bekende brilstand. 
Na de rust hadden we de wind tegen en kwamen nu onder druk te staan. 
In het begin ging het nog wel maar het werd steeds moeilijker. 
Het werd zo moeilijk dat een doelpunt haast niet uit kon blijven. 
Ongeveer 15 minuten voor het eind maakte T.O.P. een doelpunt, maar 
op aanwijzing van onze grensrechter werd deze afgekeurd. Veel ge-
luk dus. Al met al moesten we blij zijn met een punt en draaien we 
toch leuk mee in deze klas. 

W. Toering.  

C.V.V.O. - D.w.r. 4 18-10-86  
In de eerste helft ging het er erg hard aan toe. Al na 20 minuten 
stonden we met 1-0 achter. Henk de Vries verstapte zich nog, maar 
dan doet koud water wonderen. Zo gingen wij de rust in. 
De tweede helft mocht ik meedoen en moest linksvoor spelen. Na een 
voorzet van mij kwam de bal in het strafschopgebied, kwam daar wat 
ongelukkig voor C.V.V.O. want er kwam een penalty uit. Johannes 
Heeringa mocht deze nemen en deed dit volgens verwachting. Het werd 
dus 1-1. Hier bleef het bij. 

B. de Jong.  

F.C. Wolvega 6 - D.W.P. 5 27-9-86  
De wedstrijd begon, zoals verder dit seizoen, nogal rommelig aan 
D.W.P. zijde. We kregen wel wat kansjes maar die leverden niets op. 
F.C. Wolvega, dat niet slecht voetbalde, ondanks dat ze nog geen  
an  wedstrijd gewonnen hadden, kwam halverwege de eerste helft aan 
de leiding door een strafschop, nadat Wiepi Veen de bal met de hand 
had weggetikt.In de rust kwam Rudy Vis voor Marten Lageveen in het 
veld. We kregen in de tweede helft veel kansen, vooral jan van der 
Wal was ongelukkig in de afwerking. Na een kwartier nog een wissel, 
Sjoerd voor Adriaan. Met nog een klein kwartier te spelen ging Jan 
Lageveen naar voren en Arjen werd laatste man. Dit bleek een gouden 
omzetting, want vijf minuten voor tijd was het een rare klutsbal 
die werd ingeschoten door Andries Heida. Nog geen twee minuten later 
stonden Jan Lageveen en Jan van der Wal aan de basis van de winnende 
goal die werd afgemaakt  dour  Jan van der Wal. ijeze winst betekende 
6 ,onton uit 5 wedstrijden, dus een goede positie op de ranglijst. 

Andries Heida.  

D.W.P. 5 - Oudehaske 4 18-10-86  
Om half 4n zijn we eerst op de foto gekomen. Omdat van alle elf-
tallen bijna een foto in de kantine hangen vonden wij dat er van 
het vijfde ook maar een moest komen. Om kwart voor één vond de af-
trap plaats. We begonnen de wedstrijd goed en we speelden konstant 
op de helft van de tegenstander. Maar hoe goed we ook speelden, de 
bal wou maar niet in het net. Na een paar keer tegen de paal en de 
goede keeper van Oudehaske aangeschoten te hebben werd het na 20 
minuten 1-0 door  Durk  Jansen die zich mooi vrij speelde en uit een 
moeilijke hoek scoorde. Nog geen 5 minuten later maakte de tegen-
stander hands in het strafschopgebied zodat  Burk  Jansen ook 2-0 
mocht aantekenen. We bleven aandringen maar voor de rust kwamen geen 
doelpunten meer. Na de thee werd  Durk  gewisseld voor Jan Lageveen. 
We werden er niet beter op. Na 15 minuten werd Marten Lageveen ge-
wisseld voor Nico de Jonge. Ongeveer 10 minuten later scoorde A. 
Veuger uit een hoekschop 3-0. 

((.3) 



Vervolg D.W.P. 5 - Oudehaske 4  
Na ongeveer een half uur in de tweede helft gespeeld te hebben, Scoorde 
Nico de Jonge, door zich goed vrij gespeeld te hebben 4-0. 
Maar de tegenstander kwam zo nu en dan ook op onze speelhelft, waarna 
5 minuten voor tijd, door een foutje in de achterhoede, Oudehaske nog 
4-1 kon scoren. Dit werd ook de eindstand en weer twee puntjes. 

W. Veen.  

B-junioren Read  Swart  - D.W.P. 18-10-86  

We vertrokken om 09.15 uur en gingen naar DE  KNIFE,  waar we tegen Read  
Swart  moesten voetballen. We begonnen om 10.00 uur te voetballen. We 
zetten Read  Swart  geregeld onder druk, maar de bal wou er maar niet in. 
Door een uitval van Read  Swart  langs de buitenkant, werd de bal voor-
getrokken en ingeschoten, Onze keeper wilde de bal vangen maar de bal 
gleed uit zijn handen het doel in dus 1-0. Maar door goed doorzetten 
van onze ploeg, kwam de bal bij ondergetekende, die de bal aannam en 
goed inschoot, dus 1-1. Na een paar minuten kregen wij een hoekschop, 
die ingekopt werd door Anne Haven en werd het 1-2. Door wederom goed 
doorzetten van Anne Haven, die de bal in de bovenhoek schoot, werd het 
1-3. Zo gingen wij de rust in. 
We begonnen  an  de tweede helft, waarin niet zo veel gebeurde. Jacob Bij-
kerkwam in de ploeg voor mij. Net  nog 5 minuten te spelen maakte Read  
Swart  nog 2-3. Maar met nog 1 minuut te spelen kwam de bal bij Fokke 
Woudstra, die de bal over de keeper lopte en de stand 2-4 werd. Dit was 
tevens de eindstand. Al met al een prima wedstrijd. 

Marten Woudstra.  

Heerenveense Boys 3 - D.W.P. 2  
Zaterdag 18 oktober moesten we spelen tegen Htveense Boys 3. De Boys 
hadden een veteranenelftal. Het was dan ook een schande zoals wij speel-
den in de le helft. We gingen de rust in met 0-0. We kregen van Herman 
in de rust, de wind van voren. Na het enerverende praatje ( waarbij Her-
man zei, dat we die onnozele ouwe vent van de Boys niet konden uitspelen) 
begonnen we met volle moed aan de 2e helft. Het liep ineens een stuk 
beter alleen bleven de doelpunten uit. Maar toen dacht Herman een kwar-
tier voor tijd, nu zet ik Joker 1  Harry van der Velde in. Het werd dan 
ook na een paar minuten, na een lange rush, na een prachtige voorzet van 
Harry 0-1. Doelpuntenmaker: de onnozele ouwe vent eerder vermeldt. 
Een minuut daarna werd het 1-1. Onze joker vond dit echter helemaal niet 
leuk en ja hoor, na drie minuten pocht hij zijn echte neigenti doelpunt 
zetten zodat we wonnen met 1-2. 

Wynand Dijk,  

D.W.P. 4 - H.S.J.C. 3  
Zaterdag 8-11-86, tijdstip 12.45 uur, temp. 8°C, harde wind, veel regen, 
nat veld, weinig toeschouwers. Al met al geen ideaal voetbalweer, maar 
ons elftal stond weer op scherp. Dat bleek al in het begin, toen we door 
K. Huisman op 1-0 voorsprong kamen. Wat er toen gebeurde was echt on-
voorstelbaar. Er werd gespeeld zoals het voetbal moet worden gespeeld. 
Snel en veel op balbezit jagen, veel combineren. Zelfs de trainer van 
het le elftal stond, zover ik het kon zien, met open mond toe te kijken 
en dacht, hoe breng ik dit over aan mijn eigen spelers. Maar het 4e 
ging gewoon door en uit een schitterend genomen vrije trap, scoorde 
K. Huisman koppend.  Ralf  Edstri5m Eppinga tekende 3-0 aan. Maar, en dat 
tekent nu de kracht van dit elftal, er werd met een hoog tempo doorge-
speeld, zodat de tegenstander braakneigingen ging vertonen, van het kap-
pen, draaien, combineren, en van de hakballetjes. Nog net voor de rust 
scoorde de goed spelende linksbuitenB. de Jong 4-0. Na de rust een heel 
ander spelbeeld, H.S.J.C. ging steeds meer aandringen. 
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vervolg D.W.P. 4 - H.J.S.C. 3  
Dat kwam mede, doordat W. Toering in de rust werd gewisseld door 
A. Veuger. De achterhoede moest worden omgezet, wat het elftal niet 
ten goede kwam. A. Veuger kwam op de linksbuiten plaats;  wat hij goed 
werk verrichtte. Na een kwartier spelen, werd de 2e routinier, de nes-
tor van mij, H. de Vries eruit gehaald. Zijn vervanger A. Heida, mocht 
meespelen. Het middenveld raakte oververmoeid, waardoor de achterhoede 
de druk niet meer aan kon. H.J.S.C. scoorde schitterend 4-1, waar de 
goed keepende B. Hoekstra geen blaam treft. We pakten de draad hierna 
weer op, en uit een prachtige dieptepass scoorde units" A. de Jager 
3-1. Dit werd tevens de einstand. Man van de wedstrijd K. Huisman uit 
Rotstergaast. 
P.S. datum voor kampioensfeest kon door leider Joke van Hes, door om-
standigheden, nog niet worden vastgesteld. 

J. Heeringa.  

D.W.P. 5 - V.O.G. 2  
Zaterdag 25 oktober moest het vijfde elftal spelen tegen de koploper. 
De eerste helft tegen een krachtige wind in, wat tot gevolg had dat we 
binnen 20 minuten al met 3-0 achter stonden. 
Twee doelpunten door twee enorme blunders. Na de rust werd Jan de Jonge 
gewisseld voor A. Veuger. We werden sterker maar kwamen niet tot een 
doelpunt en via een corner kwam V.O.G. op een 0-4 voorsprong. Tien 
minuten voor tijd kwam D.W.P. dan toch nog tot een doelpunt door Arjen 
Veuger en hiermee was de eer gered. Hopelijk de volgende keer meer geluk. 

Arjen Veuger.  

C-)junioren Bakhuizen - D.W.P. 8-11-86  
Zaterdag gingen we ongeveer kwart voor ggn weg, want we moesten om elf 
uur voetballen tegen Bakhuizen. In de eerste helft moest Herman van 
Zwol eruit. Toen begon de wedstrijdt. De eerste goal werd gescoord door 
Jan de Vries. De tweede goal kwam ook op zijn naam te staan. Maar dat 
was nog niet genoeg, onze aanvoerder  Rene  de Jong scoorde onze derde 
goal. Dat was ook de ruststand. 
In de eerste helft had  Rene  de Jong een blessure opgelopen en moest dus 
vervangen worden door Herman van Zwol. Toen gingen die lui op de solo-
toer. Het werd vervolgens 1-3, 2-3 en ook nog 3-3T Marco Oenema vond dat 
toch niet genoeg en scoorde 3-4. Even later kreeg Herman van Zwol nog 
een gpeie kans maar miste hem. Deeinstand werd dus 3-4. 

Jan de Vries en Henk de Jong.   

TER OVERNAME 
Polyester kruiser type PLACON  
lengte: 6.50 meter 	breedte 2.10 meter. 
4 slaapplaatsen, complete inventaris, onderwater toilet, 
cassette-radio, z.g.a.n. tent, 
28 PK  Yamaha  buitenboordmotor 
T.V.-aansluiting 
en een bijbehorende trailer, 

voor meer inlichtingen kunt U terecht bij 

Henk van der Wal 
Lepelaarstraat 8 
Heerenveen. 

cp 



Een verslag van de niet te ve rsmaden derby Delfstrahuizen 1 
versus DWP 1 

Dat deze wedsrrijd enorm leefde bij de beide kemphanem is 
uiteraard geen nieus. Voor mij persoonlijk zou i het de eerste 
keer warden tegen Delfstrahuizen 1 in competitieverband. 
Dus voor mij stond deze wedstrijd gepland in de categorie 
"normale wedstrijden". Voor de ouderen onder ons, ( zij die 
zich aangesproken voelen, spitsen nu de ogen ) was het een 
wedstrijd in de categorie " beladen duels ". Wat het weer 
deze dag betreft, zou je de wedstrijd kunnen indelen in:  
II  Zat ik nu maar op schaken 0. Kortom vreselijk. 
Wat mij toch in positieve zin opviel, was het vele publiek 
die aan de zijlijn stonden in de stromende regen. Nu weet ik 
wel, het spel van DWP is natuurlijk niet te versmaden, zoals 
Ik al aangaf in de kopregel, maar ik neem er mijn paraplu voor 
af. Toch stonden wij in de eerste 10 a 15 minuten enolia onder 
druk. Door de harde tegenwind kregen wij de bal, die overigens 
werd aangeboden door Administatie en belastingadviesbureau 
A. Oord uit Nieuwehorne ( dit voor de statistici onder ons ) 
nauwelijks op de helft van de tegenstander. 
Zo ook was er een speler van Delfstrahuizen, die het presteerde 
om op de doellijn de bal over de lat te schieten. Hier heb ik 
enorm veel bewondering voor, want om dat te presteren moet je 
toch wel over een portie fabelachtige techniek beschikken. 
Helaas had Wiel Coerver deze keer een andere wedstrijd gepland 
om te scouten, anders had het publiek van delfstrahuizen voor 
het laatst genoten van deze speler. 
Naarmate de wedstrijd vorderde kreeg DWP meer en meer het heft 
in eigen handen. Willem van de Wal soleerde door de defensie 
van delfstrahuizen en werd op "brute" wijze neergelegd in het 
16 metrr gebied. Deze kans liet onze schutterslijstaanvoerder 
Yke niet onbenut. Dit resulteerde dus in een 0 - 1 voorsprong. 
Net  deze stand doken wij ook de kleedkamer in, waar het goed 
vertoeven was. Zo zeer zelfs, dat ondergetekende maar besloot om 
daar te blijven i.v.m. een blessure ( ja, echt waar ). 
Gjalt Jager kwam er de tweede helft in het veld. 
De tweede helft was ik dus lange tijd niet rechtstreeks bij 
betrokken, want de douches waren op zeer goede temperatuur. 
Wat ik hoorde was dat wij geheel tapten uit een ander vaatje. 
Delfstrahuizen kreeg nu last van de harde wind. Helaas mocht 
aanvoerder Klaas Veenma de wedstrijd ook niet uitspelen, 
vanwege een lastige blessure en zo konden wij in de kleedkamer 
een partijtje schaak spelen, waar het weer dus uitstekend voor 
leende. Roel Vaartjes werd de vervanger van Klaas. Nadat Yke 
0 - 2 maakte, vond Roel Vaartjes, koud 5 minuten in 't veld, 
het ook nodig om te scoren door goed door te zetten 0 - 3. 
Klaas Huisman rondde het zaakje af, waardoor de eindstand 
0 - 4 werd. Na dit prachtige resultaat zijn we slavonds met 
een groot deel van de groep gezellig uit geweest in bar 
dancing "de Vrolijkheid", waar een prachtige bierwedstrijd op 
het menu stond. Gjalt legde daar beslag op de 3e plaats en 
Klaas Huisman maakte duidelijk hoe  It  niet moest in een 
onderlinge confrontatie met eigenaar Hessels ( weliswaar in 
volle  dig  sporttenue) Dit kostte "Tokkie" een meter, waar de 
beste jongen de hand niet voor omdraait. Kortom een prima 
dag. 

Rintje Heeringa 



jeugdtraining door 

K. Veenma 	- D. Dijkstra 
W. v.d. Wal- J. Visser 
R. Heeringa- A. Bosma 
Y. de Jong - J. Mulder 
H. v. Hes 	- J. Otter 
K. Huisman - P.K. de Jong 
J. Jager 	- L. Veen 
R. Vaartjes- J. Vaartjes 
J. Dijkstra- L. Schotanus 
A. Knol G. Dijkstra 

senioren. 
1 2 3 

28/10 06/01 17/03 
04/11 13/01 24/03 
11/11 20/61 31/03 
18/11 27/01 07/04 
25/11 03/02 14/04 
02/12 10/02 21/04 
09/12 17/02 28/04 
16/12 24/02 05/05 
23/12 03/U3 12/05 
30/12 10/03 20/05  

Rooster  

Vergadering van 3 november 1986.  

Er werd deze avond gesproken over 
het jeugdplan. Na verschillende 
meningen te hebben gehoord, kwamen 
we tot de slotsom dat het gehele  
plan voor onze vereniging niet 
haalbaar is. Wel werden er diverselJ 
punten uitgehaald, zoals individu-. -
ele trainingsgesprekken op een a-
vond met onze seniorentrainer, Jan de Vries, waarop de jeugd vragen 
kunnen stellen over voetbalzaken, maar ook aanwijzigingen wat je moet 
doen op een bepaalde plaats in het elftal, opstellingen, mentaliteit, 
teamverband enz. enz. 
Jan de Vries gaat ook om een bepaalde tijd de jeugd trainen, dus een 
wisselwerking met de huidige jeugdtrainer. Verder ggn keer in de maand 
vergadert het jeugdbestuur met b.v. trainer, jeugdleiders over wat er 
in een bepaald elftal speelt en wat daar aan verbetert kan worden. 

DE VOETBALSCHOOL 

3b en 3e zijn naar de voetbalschool te Heerenveen geweest. Dit was voor 
de jongelui een leuke ervaring. Anne Haven werd bovendien uitgeselec-
teerd om terug te komen en op woensdags de trainingen te volgen. Een 
leuk reslutaat voor Anne en naar hij zelf zegt, beleefd hij er erg veel 
plezier aan en het is natuurlijk ook goed voor de club. 

JUBILEUM 

Er is gepraat over wat we gaan doen voor de jeugd op  on  40-jarig jubi-
leum. Verschillende suggesties kwamen naar voren. Hiervan werd er g4n 
uitgezocht om te proberen dit uit te voeren. Twee leiders zijn hiermee 
al aan de slag gegaan. Ter zijner tijd zullen we U daarvan op de hoogte 
brengen. 

TOERNOOIEN  

Het veldvoetbaltoernooi van de omliggende verenigingen is vastgesteld 
op 16 mei 1987. Dit werd besloten op een ver adering te St. Nicolaasga. 
Ook werd daar het zalvoetbaltoernooi voor de wintermaanden besproken. 
De datums worden t.z.t. bekend gemaakt. Ook organiseren wij weer het 
juniorentoernooi en wel op 30 april 1987. Er zijn ook al weer verschei-
dene uitnodigingen van andere verenigingen om op hun toernooien te ko-
men spelen. Meer nieuws wordt in het volgende blad bekend gemaakt. 

Het Jeugdbestuur.  

MEDEDELINGEN 

aanvang 18.00 uur tot ongeveer 21.00 uur 



Keepertraining 

J. Dijkstra en J. Visser iedere dinsdagavond. 
Uitezonderd: 

J. Dijkstra 	M. Mulder 
J. Visser 	- J. Knijpstra 
J. Visser 	- D. Jager 
J. Dijkstra - J. Knijpstra 

aanvang 19.00 uur tot 

1 
04/11 
02/1 
23/12 
10/02 

ongeveer 

2 
13/01 
21/04 
03/03 

20.30 uur 

3 
24/03 

12/05 

Trainerswisseling:  

Jan Haven 	senioren op; 10/11; 08/12; 05/01;02/02;02/03; 30/09; 
Jan de Vries 	junioren op; 11/11; 09/12; 06/01;03/02;03/03; 01/10; 

- Jarig Bruinsma, onze verzorger, vanaf volgende maand een vaste rubriek 
in ons clubblad heeft??? 

- D.W.P. onlangs nieuwe bierviltjes moest bestellen??? 
- Dat deze viltjes op een zaterdagmorgen bol op tafel lagen? 
- Minne Modderman, van de kaartclub, de kachel in het vervolg ietsje 

lager moet zetten, om dit weer te voorkomen? 
- U nog steeds lid kunt worden van RADIO OSKAR? 
- De kleurplaten VOOR 15 december moeten worden ingeleverd? 
- Jan Meine Bijker tegenwoordig de Lotto-Toto ophaalt? 
- Het totale gemiddelde van D.W.P. op het moment 1,117 is (zie pag10) 
- Het stukje van de voorzitter wel iets groter kon? 
- Jacob Hessels beter kan scoren dan tappen? 

- Jolt Jager de 3e prijs behaalde bij bierfietsen? 
- Jurrit Visser momenteel als Pipo 11  door het leven gaat? 
- Dit naar aanleiding van de wedstrijd Beetsterzwaag - D.W.P.? 



HERMAN 
KLE INSMIT  

uw echte warme bakker 

In koopcentrum JOURE 

Gezond leven is goed. Bloemen kopen voor je 
vi0110 is goed. Eens  weeper  opslaan is  geed.  Er op  
oil  in eigen land is goed. Elkaar lielliebben is goed. 

~MWOot 
okom ~OM. 

oe.101 sic eeeee 
W 

/NW! 
UMJe  ni  

ret (. al 
MM M  

JUWELIERSBEDRIJF 

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

SIGARENMAGAZILIN 

DE HEY 
DE MERK 3 JOURE 

TEL. 05138.3501 

(ook Inloveradres 
voor toto en lotto)  

beak Zoeloodal Sport 
1Aldetzeat 55 - Joure- tel. 05138-3889 

UW ADRES VOOR ALLE 
SPORTBENODIGHEDEN O.A. 

VOETBAL—, ZAALSPORT—, LOOP— 
EN TENNISSCHOENEN 

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

—.—.—.—.—.—.— 

Scheen 51 
Joure 

tel. 05138-3355  

TALBOT- PEUGEOT-DEALER 

oketftitgdit 
eallenkettijui5" 

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

Voor: LUXE GESCHENKEN 
TUINMEUBELEN 
HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN 

• 

voor al uw voeg en 
restauratiewerkzaamheden naar 

voegbedrijf S. V.5. w. SLOOTHAAK 
Scharsterbrug 05138.4872 
Heerenveen 	05130.88781 

SPEELCLUB „DE ROTONDE" 
003 	JOURE 

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

Vrijdags, zaterdags en zondags diverse buffetten gratis 

voor  alto  
voorkomende 
werkzaamheden 
te1.05138.6211 bgg 2284 

Brilmonturen vanaf I 40,.. 

Contactlenzen 

Contact lenavioeistot  fen  

Foto- en Filmartikelen  

Fate's  In 2 dagen klaar 

Op vertoon van deze  
advertently  geven  will  
10 010 korting MI aankoop 
van  eon  complete  brit.  
(montuur e glazen) 

L44EG3,12 
MIDSTRAAT 143 TELEFOON) 
8501  AK  JOURE 05138-5254 

tb o r.k. kerk 



handel  in bouwmaterialen 
kunststotkoziinen en 
aanverwante artikelen 

Bouw- en Aannemersbedrijf 

FA. H. FABRIEK 
EN ZN. 

Streek 59 
St. Johannesga 
Tel. 05137-1207 

;111.  

hi  II 
MM 

011  Cm .. 
I d 

VEEHANDEL El PEN 
VOOR AL UW VEE, GEEF HET 

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

NIEUWEWEG 13 
8463 VE ROrSTERHAULE 
TEL. 05137 - 1340 

containers vanuit Heerenveen... 
voor al uwafvalstoffen 

LEDIGEN één of meermalen 
per week volgens  oust  
routeschema.  

IBA-CONTAINERS 
van 500 tot 5000 itr. 
Ledigen ter plaatse. 
Een hygiënische hak! 

Tel 05139-545  Tevens mini-containers. 

Rabobani: 
olaamk kiaavu. 

azeg kuu.1-244., 

Heerenveen,  BURG.KUPERUSPLEIN 31/ 
KATTEBOS 146/CRACKSTRAAT  21/TOLHOISWEG 12/ 

Rotsterhaule,  STREEK 138 

De 
adver teerders 
maakten deze 

uitgave 
mogelijk. 
Bedankt 

TECHNISCH BEDRIJF 

W. MINNESMA 
OUDEHABKE JOUSTERWEG 92- TEL. 05130-M70 

MUNNEKEBUFIEN-SCHERPENZEEL OFONDWEG 160 

TEL 05610.230 

GAS-WATER.- ELEKT66.-cv  -OAK-  EN ZINKWERK 

• !AREND INSTALLATEUR 

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

met  melkproducten 
doordeweekse 

en boodschappen 
DAGELIJKS VERSE groenten  en  fruit 

Jane de Jong 	 Jan  Stu!~  
PoIle .3 

LgRV 10 
 .J. Hogeboornatra at 15 

tel. 1707 	 .2 taI.1070 

„,........................ . 	 . 
. fnv 	* . 	 . . * . 	 . 
* Voor alle WERKGEBIEDEN 	* 
* * 
* en ook voor 	* 
* * 
* UITKERINGSGERECHTIGDEN * 
* * 
* Want een ieder heeft 	* 
* * 
* zijn PLICHTEN maar 	* 
* * 
* 66k zijn RECHTEN. 	* 
* * 
* Voor inf.: W. ZWART 	* 
* STREEK 81 SINTJOHANNESGA * 

Lel. 05137-2019 
;*X****************M******.0 
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