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Clubblad voetbalvereniging 

DE WITE  PEAL  11  

opgericht 19 juni 1947 

Terug kijkend op de eerste 

kompetitiehelft van het seizoen 

1986-1987 kunnen wij niet anders 

concluderen dat dit voor onze 

vereniging voorspoedig is 

verlopen. Voorzover ik mij 

herinner heeft het eerste 

van de voorzitter elftal voor de winterstop 

zelden zoveel punten (20) 

behaald als deze competitie. 

Ook de andere seniorenelf-
tallen draaien prima mee. Vooral als we bedenken dat D.W.P., als 

toch vrij kleine vereniging, zo hoog speelt met zijn reserve elf-
tallen. Het tweede elftal in de K.N.V.B., derde en vierde in de 

hoogste klassen van de F.V.B. 
Ook de jeigdelftallen hebben met wisselelnd succes, maar vooral 

met veel plezier, hun wedstrijden gespeeld. 
De A-junioren eindigden als eerste in hun groep. De resultaten van 

de dames zijn wellicht voor verbetering vatbaar. Deze resultaten 
beloven veelgoeds voor de 2e  competitiehelft, vooral als met de-
zelfde inzet er evengroot gespeeld wordt. 

Tot slot wens ik iedereen, namens het gehele bestuur, prettige 
kerstdagen en een gezond en sportief 1987. 

Eelco Westra. 

Deze maand een clubblad wat nog net niet is in 
elkaar gezet onder kerstboom, maar omstreeks 
deze tijd wel wordt gelezen. 
In dit alweer 4e en laatste nummer van dit jaar 
wordt weer aandacht geschonken aan onze gebrui-
kelijke rubrieken, daarnaast zijn er weer twee 
nieuwe rubriek in het leven geroepen n.1. 

BRUINSMA, welke ons maadelijks enige kennis zal 
"SPORTMEDISCH-AILERLEIn van onze verzorger JARIG Van cl! 
proberen bij te brengen over de preventie van 	redaktie- 

tafel 

KERSTFEEST 



OSKfiR 
o ° r°612 rlárl 
01011 ' 

Oskar groeit en heeft daarom nog meer vrij-
willigers nodig. Hebt u, of heb jij zin om in een 
leuk en enthousiast team mee te werken 
aan het tot stand komen van lokale radio- of 
televisie programma's, laat het ons dan 
even weten!. 
De volgende programma's kunnen best wat 
ondersteuning gebruiken: 

NIEUWSKA BEL 
SPORT TRIBUNE 
KERK EN KLASSIEK 
OSKAR SENIOR 
OSKAR TV 
KINDER/KLEUTERPROGRAMMA 

INTERESSE? Stuur ons even een kaartje of bel, 
we maken dan zo snel mogelijk een afspraak. 

Oskar radio en televisie, van, voor en door 
skarsterlandersl 

Postbus 175 - 8500 AD Joure, Telefoon 
05138-4648. 
Studio: Westermarwei 116. 
Bankrelatie: Rabobank, Joure. 
Rek. nr.: 33.47.17.000 

Sportblessures, en de rubriek NAKTIEFOTO VAN DE MAAND", met deze 
keer een wervelende aktie van Jurrit Visser. 
Als ItIntervi-euw van de maand" is deze keer YKE DE JONG aan het woord, 
terwijl ook enige nieuwtjes uit het F.V.B.-nieuws is gehaald. 
Vele positieve geluiden hoorden wij over de kleurplaat van ons vórig 
nummer, 16 inzendingen kregen wij binnen. 
De winnaar is geworden ;Bern° de Boer die na de winterstop, onder be-
geleiding van trainer JAM DE VH1Eb een uitwedstrijd van ons eerste 
elftal, en alle daarmee samenhangende voorbereiding zoals: bespreking, 
verzorging, warming-up, pauze e.d. mag meemaken, alsmede dan een leren 
bal in ontvangst mag nemen. Voor de rest krijgt iedere inzending een 
prijsje. 
In verband met het komende 40-jarig jubileum van D.W.P. zijn wij van 
plan hierover een speciaal extra jubileum-uitgave te maken, wij ver-
zogken iedereen die materiaal hierover heeft dit bij ons in te leveren. 
Verder wensen wij u nog prettige feestdagen en een voorspoedig en voo-
rarsportief 1987. 

van de naam alleen 

Zaterdag 13 decmber j.l. de wed-

strijd D.W.P. 1 tegen W.P.B. 1 uit 

Sneek, hierbij was voor de tweede 

maal aanwezig OSKAR RADIO. 

Dat deze aanwezigheid waarschijnlijk 

positief overslaat op de jongens van 

ons eerste elftal blijkt uit de uit-

slag 4-0. 

Na afloop in onze gezellige en smoor-

drukke kantine (dit waarschijnlijk - 

door de overwinningen van resp. 10, 
2e  en 3e  elftal) werd er al druk ge-

sproken over de uitzending van zon-

dagmiddag. Leden welke geen kabel 

bezaten werden alsnog in allerijl a 

gesloten, om toch de uitzending maar 

te kunnen volgen. 

Een uitermate positief verslag van 

HENZE LOLKEMA, in gesprek met trainer 

JAN DE VRIES en de broertjes DIJKSTRA 

(zie foto 'FYN SULVEREN RAND' nr. 3). 

Als tegenprestatie van dit positieve 

verlag, wat D.W.P. missch ien afhelpt 

maar een stelletje schoppers te zijn, willen wij 
via  dit clubblad iets terugdoen voor OSKAR, dit in de vorm van het 

plaatsen van bovenstaand artikel. Tevens wijzen wij al onze leden en 

donateurs erop dat men lid kan worden van OSKAR RADIO/TV dit door 

het overmaken van f 10,-- op bankrekening 3347.17.000 van de Rabo- 
bank te Joure. 	

redaktie. 



D.W.P. 1 begon zoals we de vorige maand konden zien het seizoen 

1954 — 1955 met een voortvarende start. 
Deze keer een wedstrijdverslag van o.a. de eerste nederlaag van dat 

seizoen tegen V.V.T. en een wedstrijdverslag tussen de koplopers 

Q.V.0 en D.W.P. waarbij laatsgenoemde aan het korste eind trok, uit—
slag 4 — 0. Veel leesplezier. 

deze afdeling is nu: 

heeft tegen V.V.T. op het Zwaag-
esteincle terrein de eerste nederlaag ge-

leden. De cijfers 3--1 zijn geflatteerd, maat 
door bet beter benutten van de kansen wel-
ke men kreeg kan de oerwinning verdiend 
worden genoemd, aangézien een wedstrijd 
wordt beslist door het maken 'van doel-
punten. Ondanks een constant overwicht 
gedurende de gehele wedstrijd slaagde 
D.W.P. er slechts één keer in om de goed 
spelende doelman De Boor te passeren. 
Over het geheel genomen is <le D.W.P.-
ploeg in deze wedstrijd beneden de verwach-
ting gebleven. 
Reeds hij de aanvang van de wedstrijd werd 
het duidelijk dat V.V.T. drijft op twee  nit-
blinkers, stopper Kempenaar en linksbuiten 
Visser. Het pleit derhalve niet voor het 
tactisch inzicht van D.W.P. dat men vooral 
de laatste niet aan banden wist te leggen. 
Het spel golfde  tie  eerste minuten heen en 
weer maar reeds direct werd doelman De 
Boor door linksbuiten De Jong aan de tand 
gevoeld. Evenwel zonder succes. 
Zen goede pass van spil Kempenaar be- 
reikte linksbuiten Visser, welke zich han-
dig ontdeed van rechtshalf Visser, In één 

h rechtsachter Sloothaak passeerde en 
tee harde 'kogel loste welke nog wel door 
de Hool) werd opgevangen op de borst doch 
pas In <le touwen tot stilstand kwam. Er 
waren toen slechts 5 minuten gespeeld. 
1-0. Gesterkt door clit onverwachte succes 
kwam V.V.T. opzetten en weer was het 
linksbuiten Visser, die nummer twee achter 
de Hoop In het net deponeerde, 
Men kon zich niet aan de indruk onttrek-
ken dat aanvoerder Visser rekende op bui-
tenspel, doch juist tevoren WiL9 rechLsaoliter 
SloOthaak iets terug gegaan, zodat er van 
buitenspel geen sprake was. Visser reageer-
de niet op de dieptepass, Sloothaak en de 
Hoop aarzelden een ogenblik en  (lit  was 
voor linksbuiten Visser voldoende om, snel 
doorlopend, de bal juist.  eel-der-Le bereiken 
en deze over de toesnellende De. Hoop in 
het verlaten doel te deponeren.' 2--4). • 
Hierna was het gedaan met V.V.T. Het 
was één en al D.W.P. wat de klok  Moog.  • 

Spil Slahaya 	Ingevallen 'voor Nauta — 
en linkshalf Feenstra beheersten volledig 
het middenveld dat door V.V.T. geheel werd 

. prijsgegeven. Rechtshalf Visser en rechts-
achter Sloothaak hielden een wakend oog 
op linksbuiten Visser, zodat dit ge-
vaar voorlopig bezworen was. Ondanks de 
grote druk 'wist, D,W.P..sleohts één keer te 
scoren door midden-voor Akkerman. 2-1. 
De eenvoudigste kansen werden door te 
lang treuzelen om zeep gebracht. Boven-
lien  was de rechtervleugel, waar Ypenga 
de geblesseerde Visser verving, matig op 
dreef, zodat van die kant weinig gevaar 
voor V.V.T. dreigde. Op het nippertje ont-
kwam het V.V.T.-doel aan een doorboring 
bij een hoog schot van Ilnkshalf Feenstra, De stand in 
dat juist over de kruising van paal en  tat  
verdween. Deze speler, die In iedere wed-
strijd een nuttige partij speelt, was de ster 
van het veld en hij begint zich te ontwikke-
len tot een kracht zoals in geen jaren  NJ  
D.W.P. op de linkshalfplaats heeft gespeeld. 
Ruststand 2-1, • 
Na rust werd het een saaie vertoning met 
D.W.P. bijna steeds in het offensief. Zelden 
kwam er echter een schot tilt, zodat de ke-
ren dat doelman (De Boor in actie moest 
komen gemakkelijk waren te tellen. 
Bij een afgeslagen aanval Imam de bal 
weer bij linitsbuiten Visser terecht, die vanl 
af de zijlijn een schot inzond dat tegen de 
onderkant van de lat terecht kwam en door 
De Hoop het veld werd ingestompt. Tot 
ieders verbazing floot scheidsrechter Balk 
uit Leeuwarden en wees naar het midden. 
Doelpunt! 3--1. Ondanks 'het protest van 
de n.w.r. grensrechter handhaafde hij zijn 
beslissing. 
De wedstrijd had nadien weinig meer te be-
tekenen aangezien de achterhoede van 
V.V.T. de onsamenhangende aanvallen van 
D.W.P. gemakkelijk de baas kon. 
Met de stand 3-1 kwam het einde van een 
vooral van D.W.P.-zijde zeer teleurstellende 
wedstrijd. Op geen stukken na werd een 
wedstrijd gespeeld zoals tegen Workurn het 
geval was geweest. Het zal dan ook•drin-
gend noodzakelijk zijn dat er nu eindelijk 
eens een vaste voorhoede in bet veld ver-
schijnt en niet steeds voor iedere wedstrijd 
andere spelers op vreemde plaatsen. 	• 
Siahaya toonde zich weer een goede spil, 
zodat mogelijk Nauta weer de kracht van 
de voorhoede zal kunnen versterken, het-
geen geen overdadige luxe betekent. 
Er zal in de tweede helft van de compe-
titie echter 'beslist uit een ander vaatje ge-
tapt moeten worden, vooral op het punt 
afgeven van de ixl en schieten, 

E.V.B.-ultslagen van j.l. Zaterdag. 
Zaterdagrniddageompetitle: 
le klasse 
2e klasse 

D.W.P. 

Nijland 
Workum 
Delfstrahuizen 
Surh.veen 

Jan Knijpstra 
--. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 	 • 

Eerste nederlaag van D.W.P. 
4e klasse A, Zaierdagndddageompetitle. 

V.V.T.—D.W.P. 3-1, Overeenkomstig de verwachtingen verspeel-
den de heide koplopers D.W.P. en Q.V.C. 
In de wedstrijden tegen V.V.T. en Workum, 
punten. V.V.T.--D.W.P. leverde de thuisclub 
een geflatteerde maar toch wel verdiende 
3-1 overwinning op, hetgeen voor D.W.P. 
de eerste nederlaag betekende. 	Q.V.C. 
slaagde er in om In ieder geval één punt 
mee naar Staveren terug te nemen aange-
zien de punten met Workum broederlijk 
werden gedeeld (14). Delfstrahulzen be-
haalde de eerste overwinning in en op Our-
huisterveen (1-2), waarmede de thuisclub 
nog vaster op de onderste\plaats werd ge-
drukt. 

5 3 2 0 8 9-2 
6 3 2 1 8 11-10 
5 3 1 J. 7 11-8 
6 3 0 3 0 6-7 
5 2 1 2 6 12-10 
5 1 2 '2 4 9-42 
6 0 0 6 0 5-13 

A.s. Zaterdag Is een inhaaldag, waarvoor 
twee wedstrijden zijn vastgesteld, t.w. : 
Delfstrahuizen : Delfstrahuizen—Q.V.C. 
Twijzelerheide : V.V.T.—Workum 

Ondanks het verschil op de ranglijst staat 
Q.V.C. voor een moeilijke uitwedstrijd, aan-
gezien in en van Delfstralmizen zelden een 
punt kon worden weggehaald. De ploeg uit 
Staveren komt dit seizoen echter bijzonder 
goed ult. <le hoek en nu men in de voorhoede 
enige spelers heeft opgesteld die een doel-
punt kunnen maken, terwijl de achterhoede 
de deur goed dicht weet te houden, staat 
men na de eerste helft van het  programme  
zelfs op de ereplaats. Een overwinnIng met 
het kleinst mogelijke verschil 74011 de Q.V.C.-
ers niet onwelkom zijn. 
V.V.T.—Workum is van groot  belting  Voor 
het-mede-bezetten van de troon bij een 
misstap van Q.V.C. 
Ondanks de overwinning op (D.W.P. menen 
wij een nederlaag van V.V.T. tegen Wor-
hum te moeten voorspellen. In Ieder geval 
kan een 'boeiend treffen tegemoet worden 
gezien op het Zwaagwesteinde-terrein. 

A: Hlelpen-LI,V.C. 	1-4 
A: D.W.P. 2-0.N.13, 2 	2-6 

De Koot Zin-Delfstrah. 2 3-2 
IJ.V.C. 2-Zeerobben 	2-9 

3e klasse D : ll'veense B.-C.V.V.O. 2 15-2 
B Jun. afd. C: H'veense B.-Lemmer 2 8-1 

J.C. 28okt54 



le Masse A: 
	J.C. 28ok-b54 

IJ.V.C. 	6 4 1 
Balk 	5 4 1 

1 
0 9 

Oeverzwal. 5 3 2 
Malkin:1n 	5 3 1 
Bolswardia 3 .1 1 
C.V.V.O. 	5 . 1 	1 
V.V.I. 	4 0 2 2 
Hlelpen 	6 1 0 5 
Woudsend 3 0 1 

2 0 0 

2e klasse A: 
Zeerohben 6 6 0012 
Workurn 	5 5 0 0 10 
De Kooi Z.M. 6 4 0 2 8 
O.N.S. 	4 2 0 2 4 
D.W.P. 2 	5 2 0 3 4 
Heeg 2 	3 .1 0 2 2 
Delfstral. 2 3 0 0 3 0 
Froonaaker 3 0 0 3 0 
.Y.V.C. 2 	5 0 0 5 0 

3e klasse D: 	' 
Heerenv. Boys 5 5 
C.V.V.O. 2 	4 2 
V.V.I. 2 	1 ' l 
Delfstrah. 3 2 1 
O.N.S. 3 	3 0 
De Kool 2 Z.M. 4 0 
C.V.V.O. 3 
D.W.P. 3 
Reerenv. B. 2 1 0 0 1 0 

Jun. A, greep B: 
Heerenv, Boys 5 4 
O.N.S. 2 	4 3 
D.W.P. 	4 2 
Woiltum 2 	2 0 
Y.V.C. 	3 0 

Balk 	81.. 0. 2 
Lernaier 2 . 	, 0 ; 3 

Heerenv.-Boys 3 2 0 1 
C.V.V.O. 	8 2 0 1 

V.V.!. 	3 2 0 1 
Jun. B,  groep  Cs 

2 3-18 

4 12-8 

2 6-6 
4 3-3 

4 1.5— 4 

0 1 8 16-4 
0 1 6 0-7 
0 2 4 10-1 
0 2 0 •3-
0 3 0 1-12 

CODIPETITIESTANDEN F.V.B. Zaterdag-
middagvoetbal, 

16;— 6 
13— 6 

0 
1 	16-10 
1 	7- 8 
a 	9-16 

2— 7 
13-21 

2 1 3- 
2 0 6-10 

51-14 
26— 7 
18-15 
11-10 
16-26 

9— 9 
8-15 
3-21 
5-00 

8 
7 
3 
3 
2 
2 

0 • 0 10 47-6 
0 2 4 12-24 
0 0 2 2-0 
0 1 2 13-9 
1 2 1 4-11 
1 3 1 5-22 

1-12 

J.C. 11 feb 55 
4e klasse A, Zaterdaginid(la g-veetbal. 

Helaas was pluvitis 	voetballers niet gun- 
stig gezind en kon geen van de drie vastge-
stelde wedstrijden doorgang vinden. 
Volledigheidshalve geven wij nog even de 
stand In deze afdeling: 

Q.V.C. 	8 6 2 0 14 16— 4 
.1).W.P, 	7 3 3 1 9 14-13  
Work= 	7 3 2 2 8 18-14 

7 3 2 2 8 13-12 
Niiand 	8 3 1 4 7 9-12 
D.gdfstraimizen 7 1 3 3 5 13-19 
2=1 rhulsterVCCII 6 0 0 6 0 5-14 

Vc.-or as. Zaterdag staan de volgende wed-
strijden op het programma met tussen 
haakjes de uitslag van de eerste ontmoe-
ting tussen beide elftallen: 
Nijland: Nijland-Woriturn (2-1) 
St Johannesga: D.W.P.---Surimisterv. (3-2) 
3•)elfstrahuizen: Delfstrahuizen-Q.V.C. (1-2) 

De belangrijkste wedstriid In deze afdeling 
Is die tussen Delfstraimizen en Q.V.C. Het 
voorspellen van de uitslag • is na de grote. 
rustperiode niet eenvoudig. Ondanks bet. 
grote verschil op de ranglijst staat Q.V.C. 
voor één van haar moeilijkste uitwedstrij-
den en is men vermoedelijk in Q.V.C.-krin-
gen nog niet gerust over de uitslag. Zelden 
werd in en van Delfstrahuizen een punt 
veroverd. Het eerste treffen eindigde in een 
kleine 	bovendien geflatteerde — over- 
winning voor Q.V.C., 2.-1, Fien gelijk spel 
Is zeker voor Delfstrahuizen te bereiken. 
Of zal Delfstrahuizen de spanning in deze 
afdeling terugbrengen en de vissers  nit  
Staveren met ledige handen naar huIs te-
rugsturen? Met belangstelling wachten wij 
de uitslagen van de R.O.N. Zaterdagavond 
af. 
In de schaduw van het treffen tussen Delf-
strahulzen en Q.V.C. zullen de medegega-
digden D.W.P. en Workum moeten probe-
ren om tot volle winst te komen. Workum 
moet de strijd opnemen tegen Nijland, waar-
van in het begin der competitie met 2-1 
werd verloren. Desondanks menen wij een 
kleine overwinning voor Workum te mogen 
voorspellen. 

D.W.P. moet proberen aansluiting te hou-
den door van Surhuisterveen te winnen. 
Deze jonge ploeg, met in het doel de doel-
verdediger van het Fries elftal, v. d Meulen, 
verloor de eerste wedstrijd vrij onfortuinlijk, 
doordat rechtshalf Lttimstra in de laatste 
minuut van de wedstrijd in eigen doel kop-
te, Dit was voor Surhuisterveen zeer teleur-
stellend, aangezien men door de snelle en 
agresaleve middenvoor Vellinga -twee keer 
de leiding had genomen. 
Vermoedelijk zal D.W.P. het thans niet zo-
ver laten komen en zal men direct zelf het 
initiatief in handen  widen  nemen. Wanneer 
dit het geval is, dan ligt een overwinning 
binnen het bereik.  

D.W.P.-Q.V.C. 	 • 

Geheel volgens de verwachting eindigde  do-
ze  wedstrijd in een verdiende overwinning 
voor de tituiselub. Geen ogenblik b; de over-
winning in gevaar geweest want de ploeg 
uit Slaveren wist slechts zelden tot doel-
man De Hoop door te dringen. 
Reeds spoedig moest 	invaller-doelinan 
van Q.V.C. zwichten voor een kogel van 
middenvoor van der Veen, (1----0). 
De middenlinie van D.W.P. stuwde  hear  
aanval zeer goed, zodat Q.V.C. in de ver-
dediging-  word gedrongen.  Under  aanvoe-
ring van haar aanvoerder --- stopperspil  
Snits  -  hid('  Q.V.C. nog enige tijd stand, 
maar een dieptepass van linksbinnen De 
Jong, ingevallen voor Visser, bracht Van 
der Veen weer oog in oog met de doelman 
van Q.V.C., hetgeen 2-0 betekende. 
Nog voor rust scoorde Van der Veen een 
derde doelpunt, zodat D.W.P. met een vei-
lige voorsprong de kleedkamer kon opzoe-
IMI. 

Na rust probeerde Q.V.C. de bakens te 	- 
zetten, maar D.W.P. had lering getrokken  
nit  de wedstrijd tegen Workum en Sloot-
hank  en Waterlander hielden de deur stevig 
gesloten. 	").< 
Na ongeveer een kwartier spelen was het 
Wedetom Van der Veen die van een inis-
IPerstand in de Q.V.C.-verdediging gebrulk 
tilaakte oni nummer vier In het net te de-
poneren. (4-0), 
klnige QV.c. spelers konden het blijkbaar 
niet erg goed zetten dat ze hun eerste ne-
derlaag tegemoet ging-en en be-zondigden 
zich aan enige geniepigheidjes wan rtegeri-
scheldsrechter Zeilstra beslist resolute,. had 
moeten ingrijpen. Vooral de linksmidden 
niaakte het wel erg bont toen hij recht., • 
binnen Mulder met de bal in de handen tot: 
halverwege het speelveid achterna hoble 
om deze daarna de bal keihard tegen de 
rug te schieten, Dit getuigde niet van' een 
goede mentaliteit. 
Gelukkig waren de incidenten 	af- 
gelopen. Het spel werd .hervat en golfde 
enige tijd heen en weer zonder dat er nog 
doelpunten vielen te noteren. Als  eon  kaars 
ging de wecistrijd uit aangezien 
met de voorsprong tevreden was en Q.V.C. 
In de nederlaag berustte. 

Vt)ig'fIRA 

JetifflitgAbilhot,..% 

 

WY,. 6eg,atgde a.U.e. ct  eet  e nedeteaaq 

J.C. 8 apr 55 



VO CHTWERING— 
IMP RE GNEERBED  RIJ  F 

MIS 	 AIM WI 
WIMP 11111111P 	1111 	II 

111 	MI 11011 III  
Duurzame bescherming  van  alle  

	doorslaande gevels, schoorstenen  etc.  

Tel. 05130-- 25893 
 	Hee renveen 

.111~,  MIL 	 ••• 

mio 

4-4 .zz 	\ 
to. 	• < 	-"\J Griend Sport 
VOOR HET  Ilk/  (01 	N IEDER EDE 

BETERE WERK /ma  IT 	M 

MIDSTRAAT 98-8501 AT JO U RE -TEL. 05138-6160  

o RUILBEURS 	,s1‘ 
dis o." %4+ 

,ELKE 3e ZATERDAG VAN 10-12 
:‘•• 9%  

ZAAL MIE VER 
munten 	slickers  

.11%s 
van SEPTEMBER rilWEI  

Sigaren Magazijn 'T HOEKJE 
HET GROO  TS  TE ASSCHITIMEHE 51CIARER EH 510/IfiE TIM 

revcris COMPLETE SORTERIRG 

"COMPAE fiCti" "OUD KAMPEti" en "BA L MORAL 
0011 UW IHLEVERADIV5 VO0f1 TOTO Ca LOTTO 

er W$ 
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	MID5TMAT 63 JOURE • T.O. JOUSTER  TOREN 
JELLE VA11 DELDEll 

BROOD KOEK BANKET 

uw warme bakker dIcht 

met hezorgrilenst 

Voor kakelverse 

eieren en kippeprodukten 

naar: 

TH.VISSER & ZN. 

Ouwsterhaule 

telefoon 05137 - 1369 

IL  BRALS 
Grond- en 

sloopwerken 
M.J.HOGEBOOMSTRAAT 1 

SINTJOHANNESGA 
telefoon 05137-1269 

4 MI ffl 471.  
CHINEES-INDISCH RESTAURANT 

HAPPY GARDEN  

LINDEGRACHT 29-31 
HEEREN VEEN 
TELEFOON 05130-29788 

,1.1014G  
v.e.‘1°-- 

ffi‘oisox- tos• 46 m0 ct.k 
,t1‘51  

SPORTHUIS 
DE LEEUW 
DRACHT 56 - 58 
HEERENVEEN 
TELEFOON 22418 

Jecerenwen 
1-1 

Burg. Kuperusplein 59 

Telefoon 05130 • 24899 

Elke dag verse croissants, 
frans stokbrood  etc.  



MATERIALEN VOOR DE BOEREN 

por 

Voor alle kleine 

zoals: HOOIVORKEN, 
KUILSNIJMESSEN, HOGEDRUKREINIGERS ENZ. 

HANDELSONDERNEMING 
ROELOF KOOPMAN, 
SCHARSTERBRUG 

Tel. 05138-3729, b.g.g. 2511 

UwVictoria-Vesta 
adviseur 

wil even nagaan of 
harde tackles 

in de polis staan. 

In ieder gezin pat er geendagvoorbij of er verandert 
wel iets. Er komt een nieuwe auto, nieuwe meubels 
worden binnengebracht of uw zoontje wordt kd van een 
voetbalclub. 

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

Uw  Victoria-Vesta  adviseur kan zorgen dat dat niet 
gebeurt Maar dan moet 
u 'in wel even beten. 

uw adviseur: 

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

Victoria-Vesta 17"
/ 

 
'n yak  gevoel 

verzekeringen 
hypotheken 
financieringen 
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Bij INSTITUUT "NOORD" 
leert U typen zo het hoort. 
Complete opleiding BLIND-TYPEN voor 
slechts f 295,- nu ook in St. Johannesga 

Rotsterhaule 
Voor inlichtingen: 

InstituueNCORD" 
De Finne 2, 8501 PC joure, Telefoon 05138-2021 

HANDEL IN 
RUWVOEDERS 

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

Transportbedrijf 

Nico de Wolff 
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3e klasse D: 
Heerenv. B. .11 
D.W.P. 3 	8 
V.V.I. 2 	8 
Heerenv. B. 2 8 
De Kool Zrif .2 9 
Delfstrale 3 	6 
O.N.S.- 3 " 	7 
C.V.V.O. 2 	8 

11,, . 0 	I, 	..t2 106-14 
5 0 3 10 28-20 
4 , 0 	4 	8 19-36 

	

3 ' 1 4 	7 37-56 
3 . 1. 5 7"2-38 
2 0 *4 4 25-40 
1 • 2 • • 4 ! 	4 21-22 
2 0 6 4 19-50 

5 0 2 10 37-13 
4 1 1 9 24-'f 
4 1 2 . 9 17-1' 
2 0 5 4 4-22 

1 0 5 2 3-31 
0 Q 0 1 1- 

5 0 1 10 28- 4 
4 0 2 8 20-tI 
 0 1' 6 9-7 
0 0 4 0 2-16 
0 0 4 0 4-27 

A JIM., grpep B: 
Heerenv. Boys 6 
D.W.P. 	6 
O.N.S. 2 	4 
IJ.V,C. 	4 
Woricum 2 	4 

B Jun. Ciroep C: 
Heerenv. Boys 
V.V.I. 
Balk 
C.V.V.O. 
Lemmer 2 
D.W.P. 

7 
6 
7 
, 7 
•6 

De stand is bier nu: 
Q.V.C. 

Nijiand 
Workunt 
V.V.T. 
1)elfstralinizen 
Surhuiáterv. 

10 	6 	3 	1' 15 
9 4 3 2 11 

10 5 1 4 11 
8 4 2 2 10 
9 3 2 4 8 
8 1 3 4 5 
8 1 1 6 3 

17— 9 
21-17 
13-12 
22-17 
14-18 
13-22 
11-16  

Voor morgen is een inhaalprogramma vast-
gesteld met de volgende wedstrijden: 

PE1Vg • 
, 

34-14 -
.22-gt 
35,47 
26-26 
1829 
11-24 
11-14 
15-15 

. 10-18 

56-16 
69-26 
35-29 
49-44 
27-12 
11-10 
.12-24 
18-61 
15-55  

Zaterdagmiddageompetltle: 
le 	klasse 	A: II.J.S.C.-Hielpen 4-2 

YV.C.-V.V.I, 2-1 
Makkum-Bolswardia 1-3 
C.V.V.0.-Balk 0-4 

3e 	klasse 	D: O.N.S. 3-V.V.I. 2 10-2 
3-H'veense Boys 1-2 

D'huizen 3-C.V.V.O. 2 	5-3 
II'veense B. 2-De Kooi 0 4-2 

B Jun. afd. C: D.W:P.-H'veense Boys 1-6 
0-5 

Surhuisterveen: 	 o klasse A: Sit rim isterveen—Workum 	(0-3) 
Zwangwesteinde: 	 Balk 1.3 9 3 1 , 	21 t 
V.v.T.—Delfstraltulzen 	(2-2) Y.V.C. .12 9' 1 • 2" 	10 

Oeverzwal. '11 5 3 3 	13 
Nu Surhuisterveen do laatste twee weken Hielpen 1.5 5 1 9 	11 
verrassend goed uit de hoek is •gekoanen Makkurn 11 4 2 . 	5 	10 
zal Workum tot het uiterste moeten vech- C.V.V.b. 12 3 3 .6 	9 
ten om titelgegadigde te blijven. De toe- V.V.I. 12 2 4 6 	8 
schouwers zullen ongetwijfeld een boeiende Bolswardia 7 2 2 3 	6 
en 	spannende wedstrijd te 	zien 	krijgen, H.J.S.C. 5 • 2 1 •2 	5 • 
want voor beide ploegen staat veel op het Woudsend • spel. Toch houden wij het op een kleine 
overwinning voor de bezoekers, 	 2e  Klass°  A: 

6 0 
• 

2 4 	? 
. 	1911  

Delfstrahuizen 	moet de strijd 	aanbinden 
met V.V.T., dat reeds voor de titel is uit- Workum 2 
geschakeld. 	 Zeerobben 
Merin  ligt misschien voor Delfstrahuizen De Kool ZM 

kans om een puntje te veroveren. MMir D.W.P. 2 
eau één punt zou beslist een meevaller zijn. Delfstrall, 2 
Aan Delfstrahuizen het woerd of de daad O.N.S. 2 	' ' 
om onze voorspelling to logenstraffen. 	Heeg 

Froonacker 

10 
10 
11 
11 

7 
4 

9 

9 
8 
6 
5 
4 
2 
1. 
1. 

0 
1 
2 
2 
0 
0 .  
1 
0 

	

1 	18 

	

1 	17 

	

3 	14 

	

4 	12 

	

3 	8 

	

2 	4 

	

8 	3 

	

8 	• 	2 
IJ.V.C. 	2 9 0 0 9 	0 

Nevenstaand stukje gehaald, net als het boven-
staande uit de  Jouster  Courant van 8 april 1955 
brengt weer de herinneringen op van de met 0-2 
verloren bekerwedstrijd in de K.N.V.B. tegen 
Frisia. 

Hieronder nog de standen verwerkt tot 15 apr 55 

in deze zeer spannende competitie waar de kansen 

voor D.W.P. op promotie nog aanwezig waren. 

Hoe de rst van' het seizoen afloopt kunt u 
azen in het volgende clubblad. 

4e klasse A, Zaterdaganiddagcompetitle. 
De uitslagen in deze klasse waren j.l. Za- 
terdag geheel volgens de voorspellIng. Wor- 
hum behaalde in de uitwedstrijd tegen Sur- 

Bijzondere wedstrijd In St Johminesga. 
Destijds is door het bestuur van de afd. 
Friesland van de K.N.V.13. besloten in di-
verse kleinere plaatsen bekende K.N.V.B.-
ploegen te láten uitkomen tegen combine-
ties  uit verschillende verenigingen. Daarbij 
had men het prijzenswaardige doel voor 
ogen om  inlet  alleen het spelpeil op 'te voe-
ren, maar ook om het publiek in de klei-
nere plaatsen in de gelegenheid te stollen 
kennis te maken met het K.N.V.S.-voetbal. 
Van deze goede voorneinéns zal dit seizoen 
waarschijnlijk nlei: zoveel meer 'komen' nu 
de meeste, ploegen een grote wodstrijd-
a.ehterstand liebben opgelopen. 
D,W.P, is•eehter zo gelukkig geweest dat 
de :eorEite wedstrijd. op haar terrein in St 
Johattnesga zal worden gespeeld. Paas-
maandag komen daar twee sterke elftallen, 
samengesteld uit jeugdige spelers van 
D.W.P. en de Leeuwarden- 2e klassen- Friála, 
tegen elkaar ult. Ongetwijfeld zal ervoor 
deze•ontirioeting Veel• belangstelling zijn. 

huisterveen een kleine, maar u1 terst kost- E \ 	 r -mdet deze keer een buitengewoon be- 
bare, overwinning. (0-1). In de eerste mi- hingrijk  programme  worden afgewerkt, 
nuut scoorde één der Surhuisterveen-spelers waartilt vele mogelijkheden, zowel voor de 
In eigen doel. 	 kopploegen als voor de clubs uit de onder- 
Delfstrahuizen behaalde een verdienstelijk ste regionen, kunnen voortvloeien, In leder 
gelijk spel, 3-8, tegen V.V.T. en liep daar- geval is dit één van de Iteerpwiten van de- Delfstrahuizen kan zioh, bij een overwin- 
door weer een punt uit op Surhuisterveen, ze competitie.  

fling  op 
 Q.V.C.' definitief In veiligheid 

dat het  thane  wel zeer zwaar krijgt om Worktun staat voor de moeilijke  unwed-   brengen indien Surhuisterveen van D.W.P. 
degradatie te ontlopen, 	 strijd tegen Nijland, waarvan hetthuis vriji 
De stand is thans: 	 . verrassend met 2-1 verloor.  	verliest. Met deze wetenschap, alsmede niet 

Nijland is thuis een moeilijk' te verslaan te- de overtuiging dat Q.V.C. nimmer in en va Q.V.C. 	10 6 3 1 15 17— 9 genstander, zodat Workum voor een kleine w ij 
 n Delfstrahuizen heeft gewonnen, durven 

Workure 	 h 9 	5 	2 2 12 23-17 overwinning zeer' hard zal moeten vechten. 	
een kleine overwinning voor Delfstra- 

D.W.P. 	. 	9 4 3 2 11 21-17 Een gelijk spel zou geen verwondering wek. hu izen te voorspeden. Vooral nu de voor- 

Nijland. 	10 5 1 4 11 13-12 ken. 	
hoede de kunst van doelpunten maken weer 
heeft geleerd. Hiervan zal in de koniende 

V.V.T. 	• 10 3 3 4 9 17-21 D.W.P. krijgt Surhuisterveen op bezoek en  wedstrijd alles afhangen, want Q.V.C. be - 
Delfstrahuizen 9 1 4 4 6 16-25 zal ongetwijfeld nog wel even terugdenken 
Surhuisterveen 9 1 1. 7 3 11-117 aan de eerste ontmoeting waarbij pas in de sen

ikt
ov

o
e
v
rwi
er nenen

in_ van Delfstrahuizen zou 
solide verdediging. 

allerlaatste xninuut van de wedstrijd het '' 	 .g  
ock voor Worltum en D.W.P. een buiten- 

Het programma voor morgen luidt: 	winnende doelpunt kon worden gescoord. 

	

3-2. 	 kansje betekenen, aangezien hierdoor voor 
Nijland: 	 Suruisterveen strijdt voor zijn laatste kans, beide clubs, mits ze zelf .geen steekje la- 
Nijland—Workum 	 (2-1) zodat het. voor D.W.P. tegen de felle door- ten vallen, weer een lichtpuntje zou gloren. 
St Johannesga: 	 zetters uit de Welden oppassen wordt. Een Met belangstelling wachten wij het restml- 
D.W.P.--Surhuisterveen 	(3-2) gewaarschuwd man telt voor twee, zegt  taut  af. 
Delfstrahuizen: 	 bet spreekwoord en daarom houden wij het.  

SO  Deltstrahuizen—Q.V.C. 	(1-2) op een kleine overwinning voer D.W.P. 
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D.W.P. 2 - Leeuwarder Zwaluwen 8-11-86  

Ondanks het slechte weer werd er op 8 november toch gevoetbald. Na een 

week pauze, (wegens aflassing) was het nu de beurt om van Leeuwarder 

Zwaluwen even twee punten te pakken. 

Er was voor de verandering weer eens een andere opstelling dan twee 

weken geleden. Dit kwam omdat Jappie van Hes zijn broer moest vervangen 

in het eerste elftal, Roel Roffel geblesseerd was en Jappie Otter een 

ander aanvangstijdstip in zijn hoofd had als Herman de Heij. 

De wissels waren dan ook die zelfde Jappie Otter en Albert Hol. Gelijk n 

na de aftrap was het de thuisclub, die door een goed werklust, de ster-

kere ploeg vormde. 
Dit resulteerde dan ook in een paar uitstekende kansen, die helaas niet 

werden benut, wat natuurlijk wel de bedoeling is van dit spel. 

Dit geheurde WEL vlak voor de rust, toen de bal vanaf de korner vlug 

getrapt werd door Auke Bosma het hoofd beroerde van Liewe Schotanus 

en voor de voeten van Wijnand Gootjes kwam. 

Deze aarzelde geen moment en joeg de bal in de touwen. Zo gingen we 

rust in met een 1-0 voorsprong. In de rust kwam Jappie Otter in het 

veld voor Auke Bosma. In de tweede helft werd in het beginf nog een po-

ging gedaan om te voetballen, maar door het slechte veld en het steeds 

meer opkomende gevaar van de Leeuwarder Zwaluwen, leek dit er niet op. 

Toch lukte het de Leeuwarder Zwaluwen niet om ons doel te vinden en 

eindigde deze wedstrijd in een overwinning voor ons en kregen wij de 

twee punten. Al met al een goede wedstrijd met een uitstekende inzet 

en geen incidenten, behalve dan Hannes Hoogenberg die toch nog even 

door de scheidsrechter genoteerd moest worden. 

een speler 

Q.V.C. 2 - D.W.P. 2 	29-11-86  

Na een zeer mooie toeristische route van Pieter Klaas, kwamen we dan 

eindelijk in Stavoren aan, waar we tegen •boven genoemde club aan moes-

ten treden. Gezien het resultaat thuis (2-0) moest het uit minstens een 

punt opleveren. 

De eerste helft was qua spel nou niet direkt om over naar huis te schrij 

ven, daar was het weer en het kleiachtige veld de grootste oorzaak van. 

Hoge ballen konden niet goed worden aangenomen, waardoor aan beide 

zijden veel balverlies opleverde, met als gevolg een rommelig geheel. 

De tweede helft begonnen we beter van achteren uit op te bouwen, wat 

ons spel wel ten goede kwam, ofschoon het niet direkt kansen opleverde. 

Na ongeveer een kwartier spelen kwam Q.V.C. door een niet goed wegge- 

Qijwerkte voorzet toch nog op 1-0, wat voor ons betekende dat we:.er een 



vervolg Q.V.C. 2 - D.W.P. 2  

schepje bovenop moesten doen wilden we hier een punt weghalen. Nadat er 

was gewisseld kregen we toch de nodige kansen, eerst een kopstoot van 

Ruud en een schot van Lieuwe, wat goed door hun keeper gestopt werd. 

Daarna knalde Douwe een van rechts komende bal ineens op doel, maar miste 

net. Met nog zo'n 20 minuten te spelen kreeg ik de bal op links en gaf 
een hoge voorzet, althans dat was de bedoeling, maar tot mijn grote ver-

bazing waaide de bal over hun keeper het doel in, dat betekende dus 1-1. 

Na de aftrap gebeurde er verder weinig meer, zodat we toch nog een punt 

naar huis mochten nemen. 

Jappie Otter.  

D.W.P. 4 - Makkum 3  

Nadat we door onze leider in de kleedkamer te horen hadden gekregen welk 
spel we deze week moesten spelen, kwamen we om 12.45 uur op het veld om 

meteen het doel van de tegenstander te bestoken met voorzetten en af-

standsschoten., dit had in de 20e minuut succes en kon A. de Jager 1-0 

scoren. 

In de 25e minuut kregen we een corner te nemen, welke door Joh. Heeringa 
zo schitterend werd genomen, dat Henk de Vries heel gemakkelijk in kon 

koppen, dus 2-0. 

Vlak hierna schoffelde Tj. van der Wal een tegenstander onderuit zodat 
we een vrije trap tegen kregen. Deze werd door Makkum prima genomen, 

om de muur zo in het doel, dus 2-1. 

Nu werden de rollen omgedraaid en zetten Makkum ons onder druk. Dit duur-
de gelukkig niet zo lang want doordat Makkum tot de middenlijn op kon 

komen, kon Joh. Heeringa een dieptepass geven op A. de Jager die hieruit 
3-1 scoorde. 

Vlak voor de rust kregen we nog een penalty (terecht) die genomen moest 

worden door Joh. Heeringa, maar deze was zo oververmoeid, dat hij dit 
niet meer aandurfde. Deze werd toen genomen door A. de Jager en zeer 

goed zelfs, 4-1. 

Na de thee gingen we er met z'n allen er nog een keer tegeaan en dit 

resulteerde na zo'n twintig minuten spelen in een overvloed van kansen, 

waarvan er g4n benut werd via een voorzet waaruit Klaas Huisman kon in-

tikken, 5-1. 

Hierna werd nog een corner genomen door D.W.P. welke door een Makkumer 

speler schitterend in eigen doel werd gekopt.6-1. 

Een kwartier voor tijd kwam Joke van Hes nog invallen voor Jelle. Door-

dat onze keeDer ook geblesseerd was heeft Geert de Jong voor ons deze 



Vilal van de maand. 

= = = 

vervolg D.W.P. 4 - Makkum 3  

wedstrijd op uitstekende wijze gekeept, onze hartelijke dank hiervoor. 
Einduitslag 6-1 en een uitstekende leidende scheidsrechter. 

een speler van het 4e elftal 

D-Pupillen v.v. D.W.P. 
Boven v.l.n.r.: HEINO HORNSTRA, HENDRIKUS SCHOKKER, BERNO DE BOER, 

SIEBOLT KRIKKE, JOHAN KERKSTRA, TEAKE BRUINSMA, JAAP MULDER. 
Onder v.l.n.r.: RICHARD GENERA, KLAAS HENK BOSMA, KLAAS JANSEN, 

ALBERT HESSELS, TJALLING DE HEER, SICCO LAGEVEEN. 
Liggend; keeper KEIMPE WIERDA. 
Ontbreken: HENDRIK DE JONG en HENDRIK VAN STRALEN. 



r.:11 LEMSTRA 

e) 1 

M. VEENSTRA 
Streek 174 

8463  NH  ROTSTERHAULE 
tel. 05137-1870 

KOM VOETBALLEN! 

WORDT 
welkom bij..„o_o_ 

[diL)1  voetbal 
vereniging ci 

AANMELDEN BIJ R.VISSER—DE VRIES 05137-1739 

Café-Restaurant - Zaalacconunodatie 

„hu:fr ANKE 
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  hear  U. Junkman, Tel. 05138-2350. 

99 	Hollandiastraat 50 
Le Scharsterbrug  TIP 

kies voor eijW snacks  
hog  juiste adres 

,naa11 zzo hijj th 
F R 11 -ij-W S LE 2-  11  P.  h7 IE 5' 17  

hp hog ziongorocizzooh 
eMuflUP efurn-3 	a 

u1152doca  hij  hog Olngiia-younljd 

bi7) rd 11 Ag et P 	SICR 1,1 

 	no de hasilva 	 

INRUIL - FINANCIERING - GARANTIE 
OOK VOOR ALLE VOORKOMENDE REPARATIES 

UW ADRES 

mujitib efl [ijj 
Ijc 4Mj 

ROTTUM - Tel. 05137-1322 

De kleine zaak met de Grote Service 

l'weeweleirbedidif 

Oudell-ft ske 
Tel. 05130-77212 
TOVOYI0 benzinestation en autoservice 

MABO-
Boatservice 

ZEILBOTEN 
ROEIBOTEN 
TRAILERS 
KANO'S 
SURFPLANKEN 
REPARATIE 

HaskerCitgongen 3, 
OUDEHASKE 
Tel. 05130-77301  
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EKOER 
EK FOAR WENNINCIVNAJOCHTINO 

DE JOLIWEll  

BIN NEI DE  HAL!  
Us lepentngstilden bInnet 

woanadels tan 9.00 oant 18.00 
 

Oeri 

treads Ian 9.00 ()ant 21.00 °ere 

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

EN DOE-HET-ZELVER  it  
MIDSTRAAT 151 - JOURE 

REGTS 

S1RENC 
schoenservice 

J01.11 
clean inn  stomerij  

141, MOB 

0  

SCHOENREPARATIE 
Snel, voordelig 

en goed. 
Stomerij ouderwets 

goed en niet duur. 4 Idle" 
, 
„de lie 
J949224iek,6t/n4t  

Teo  en Tineke Feenstra -k_ 
Midstraat 102 —Joure — Tel. 2450 

SPORTKLEDING 

Ook het speciale adres voor 
HENGELSPORTARTIKELEN 

Ga eens een praatje maken 
met uw sportspecialist 

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

Mldstraat 39 
Tel. 2647  

7 IS MAAR EEN WEET, 
WAAR VOORTREFEELIJK EET. 
CA NET EENS BIJ ONS PROBEREN, 
EN OE ZLILT NOOIT BETER 
ADRES BEGEREN 

CAFETARIA "T CENTRUAI " 
G. de Graaf, 

naast  de Jouster Toren. Tel. 3390  

Veilig autorijden met onze rijopleiding 

AUTORIJSCHOOL VALKEIV1A 
VAMOR/All 

SCHEEN 53 - JOURE - 06138-2964 
De autorijschool met 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 

ambattliAjjlitslagtrij 
,D+1,40~ 

ORNELIS 
Midstraat 130 - JOU RE - Tel. 05138-2563 

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

DROGISTERI] 

BABYZAAK 

discount  
FOTO VIDEO • LECTUUR - BOEKEN 

Midstraat 153 - 8501  AK  Joure — Tel. 6460 

-discount  



Kaartrubriek 
verzorgd door: BAUKE DE VRIES. 

21 november was de derde kaartavond 

van dit seizoen in de D.W.P. - kantine. 
Aanwezig waren 22 mannen en 2 vrouwen. 

Na vaak zeer spannende partijen was de 

uitslag als volgt: 

1.  
Winnaarsronde: 

J. Jager en B. de Vries  

Verliezersronde: 

1 B. Zwart en W. Zwart 

2. J. ten Boom en S. Mulder 	2 P. Hogenberg en M. Rondhout 

Poedelronde: 

1. H. Zwier en S. Poepjes 

2. G. Boek en H. Boek 

De stand na 3 ronden is: 

J. Jager 24 J. ten Boom 10 

B. de Vries 22 S. Mulder 10 

H. Zwier 18 H. Visser  8 

mevr. de Vries 16 Alb.  de Jong 8 

M. Rondhout 14 G. Boek 8 

A. Visser 12 W. Zwart 8 

J.C.P. de Vries 12 Kl. Woudstra 6 

M. Modderman 12 Jitze de Vries 6 

S. Poepjes 12 J. van Hes 6 

mevr. Mulder 10 P. Hogenberg 6 

H.L. de Jong 10= G. de Jong 2 

B. Zwart 10 H. Boek 2  

Wie kent ze nog, de oud-leden van D.W.P.????? 
Verouderde fotoes welke denken wij deze maand niet zoveel pro- 
blemen voor u zal geven. 
Plaats ze in de juiste volgorde: JAN PLANTINGA, PIET SCHIPPERS, 
EGBERT JAGER, JAN DE JONG, WIENE BIJKER. 



• Rienks feiten wordt door een DWP-
speler op het verkeerde been gezet. Johannes 
de Haan kijkt toe, 	foto a. loclewijk 

KTIEF°T° 	 Avan de maand 
Deze keer hebben we weer een nieuwe rubriek in het leven geroepen, 

n.l. "AKTIEPOTO VAN DE MAAND", hierin plaatsen we een aktiefoto 

van 4gn van onze elftallen. Het komt de laatste tijd vrij vaak voor, 

vooral bij uitwedstrijden van het eerste elftal, dat er een foto 

wordt geplaatst in een aantal weekbladen. 

Als eerste is aan de beurt JURRIT VISS3R, met een wervelende kap—

beweging in de uitwedstrijd van D.W.P. 1 tegen Delfstrahuizen 1. 

Onderstaande foto was geplaatst in de Lemster Courant. 

Het hoeven natuurlijk niet altijd recente foto's te zijn, heeft u 

nog een oude originele foto, van u zelf of een aktie, dan zouden 

wij deze graag van u willen overnemen. De foto krijgt u natuurlijk 

altijd terug.. 



vez4z de ?mama/ * 
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Deze maand heeft de redaktie voor het ilIntervieuw van de maando 

gekozen voor: IJKE DE JONG, dit op grond van zijn goede prestaties 
in ons eerste team. Wekelijks staat hij hooggenoteerd in het 
Friesch Dagbladis puntenklassement, zie hiervoor elders in het 

blad. Dit was voor ons aanleiding om juist hem deze maand eens in 

de schijnwerpers te nemen en hem nader aan u voor te stellen. 

Alweer een eerste elftalspeler zult u zeggen maar wij vonden dat 
we niet om hem heen konden, volgende maand proberen wij onze ver-

zorger te strikken voor deze rubriek. 

naam 

geb. datum 

geb. plaats 

sterebeeld 
burg. staat 

beroep 
opleiding 

lengte 

gewicht 
schoenmaat 

merk voetbal-
schoen 

trainers  

Yke de Jong 

14 april 1963 
Sintjohannesga 

Ram 
ongehuwd, maar wel een lieve vriendin. 

studerend 
0-niveau en middenstandsdiploma 

Momenteel studerend voor beveiligingsbeambte 

1.85 cm 
75 kg 
43*  
Adidas  Ruud Gullit, 6 flops en  Noël  
13 flops voor de wedstrijden en Johan 

Cruijff 13 flops voor de trainingen. 

v.v. D.W.P. 
Ik ben bij D.W.P. op mijn achtste jaar 
begonnen, verder heb ik gén seizoen bij 

Nieuweschoot en 2 maanden bij hoofdklasser W.K.E. 

gevoetbald. 

: Bij D.W.P. heb ik onder: Gerrit Weide, Peter de 

Lange, Jan Wind en  Bonne  de Vries getraind. 

Bij Nieuweschoot was dat Bertus v.d. Berg en bij W.K.E. 

Jaap de Blauw. Momenteel train ik onder Jan de Vries 

huidige clubs 

vroegere clubs: 

met wie ik het goed kan vinden. 

elftal 

	

	
: Ik speel momenteel in het eerste elftal waar ik het 

naar mijn zin heb, en bovenal goed met mijn mede-
spelers kan opschieten. 

Huidige plaats : Mijn huidige plaats is momenteel spits. 



vervolg van het "Intervieuw van de maand". 

tweebenig? 

Sterke punten : 

zwakke punten : 

100 meter in : 

5 km in  

bal hoog houden 

Rookt? 

Drinkt? 

Beste wedstrijd 

Slechtste  weds.  

Ik ben rechts, terwijl links ook aardig mee doet. 

Behalve bij penalty's dan ben ik alleen maar rechts. 

Mijn sterkste punt dit jaar is de kansen die ik krijg 

als doelpunt af te ronden (bij de tegenpartij natuur-

lijk). 

Zwakke punten heeft natuurlijk iedere voetballer. 

Mijn zwakste punt is de duurloop op de training. 

In ieder geval niet sneller dan Nellie Cooman. 

5 km heb ik nooit gelopen, 4 km wel. (was voor me-

zelf wel een vergissing) maar ik heb hem toch uitge-

lopen. Ik geloof dat ik daar 21 minuten over heb ge-

daan. 

: Heb ik nooit geteld (zal ik nog eens doen) 

: Ja 

: Matig, als we gewonnen hebben "eentje" extra. 

: We hebben dit jaar goede wedstrijden gespeeld. 

Mijn beste is moeilijk te zeggen ik denk dat dat 

tegen N.O.K. thuis was waar ik 2 (lekkere) doel-

puntjes maakte 

: Dat was dit jaar 

tegen Sleat thuis. 

Ik kreeg een vaste be-

waker en kon maar niet 

van hem los komen. Ook al 

mooiste actie 
,1 

! 
d 
!I  

01111N '' 	. I ri • ... , 
'st. !.-L- -r•1  

Mooiste goal? 

ging ik (bij wijze van spreken) naar de w.c0 toe 

dan ging hij nog met mij mee. 

: Moeilijk te zeggen, elke actie waar een doelpunt 

uit komt is mooi. Een leuk moment dit jaar was de 

Bekerwedstrijd uit, toen ik (met een stand van 1-1) 

3 minuten na de officiële speeltijd 1-2 scoorde. 

Terwijl de trainer en leider Jan ten Hoeve de namen 

al op papier hadden wie anders de beslissende penal-

ty's zouden nemen. 

: Dat was in de thuiswedstrijd tegen N.O.K. dit jaar. 

Ik schepte de bal voor-Ate  keeper weg en schoot hem 

in de draai ineen keer in. 

Ruud Gullit en Gerald Vanenburg 

Diego Maradonna en Karl Hei4z Rummenigge  

Beste voetballers: 
in Nederland 
Beste buitenland-

se voetballer 

Idool 	: Dat was voor mij altijd Johan Cruijff momenteel 

Diego Maradonna. 
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moeilijkste 
tegenstander 	: Die je op de hielen staan en geen 

meter van je wijken. 

Hoogtepunt 	: Met W.K.E. tegen P.E.C. Zwolle 

gevoetbald en uit tegen S.C. 
Cambuur. 

Dieptepunt 	; Vind ik altijd elke blessure 
die je als voetballer maar kan over-

komen. 

Hobby's 	voetbal, tennis, tafeltennis, vakantie en muziek 

Favoriere 
literatuur 	: sportbladen zoals V.I. 

- films 	: humor en actiefilms. 

- muziek 	Reggea en popmuziek (Madonna) 

- gerecht 	: Chinees en Pizza alhoewel ik ook geen nee zeg 
tegen aardappelen, groente en een lekker stukje 

vlees. 
voetbalkommentaar : Evert ten Napel (de serieuse) en Harry Vermeegen 

(de komische). 

Wat ik verder nog kwijt wil; Ik hoop dat we dit jaar een positief 

resultaat behalen, de andere elftallen natuurlijk  ()old  

Verder wil ik namens de jongens van het le  elftal D.W.P. 

bedanken voor de goede verzorgingen en begeleiding die wij 

momenteel genieten.  

Ike  hartelijk bedankt voor het invullen van onze bovenstaande 

vragen, ondanks dat alles op het allerlaatste moment zo snel moest 

gebeuren toch een leuk beeld van jouw gekregen. 

Redaktie. 



 

(SPORT MEDISCH) 
	ALLERLEI 

sport in ass 

door gedipl. sportmasseur Jarig Bruinsma 

 

Allereerst zou ik mij graag aan jullie willen voorstellen: 

Mijn naam is Jarig Bruinsma en ben woonachtig in Heeren-Zuid en 

mijn eerste club was v.v. Nieuweschoot (5 jaar) uitkomend in de 

3e  klas K.N.V.B. de tweede en laatse club was v.v. Drachten (2 jaar) 
hoofdklasser en nu dus v.v. D.W.P.. 

Egn van de belangrijkste teken van een sportverzorger is PREVENTIE 

dus het voorkomen van sportletsels (blessures) door de voetballers 

steeds op de volgende punten te wijzen: 

1. WARMING UP  
Voor je aan een training of wedstrijd begint, zorg ervoor dat 

je eerst begint met een warming-up, zonder bal. 

Daarna goede rek-oefeningen om spier- en peesblessures te voor-

komen, vooral in de lies, aan de bijbenen en de kuiten. Nu de 

koude tijden weer voor de deur staan is dit van het allergroot-

ste belang om vooral na de winterstop zonder blessures weer te 

kunnen voetballen. 

2. Door elke keer de training te bezoeken om door loptraining 

meer uithoudingsvermogen te kweken, meer snelheid, kracht, 

souplesse (rekoefeningen) en techniek te verkrijgen door regel-

matig te trainen en naast de normale 2x per week trainen zou 

het echt niet kwaad kunnen Mn of twee keer per week een kwar-
tiertje aan looptraining te doen. (met go ede loopschoenen). 

3. DE VOETBALUITRUSTING. 

- de voetbalschoenen zijn het belangrijkste. Er dient voor-

al op gelet te worden dat de noppen nog steeds van de goede 

lengte zijn en er geen scherpe randen aan zitten. 

(met weini,u en lange noppen eerder kans op knieblessures) 

Advies bij aanschaf: minstens 8 noppen voor en 4 noppen achter, 
liever niet meer dan 11 mm onder de zool uitsteken. 

Hoge schoenen geven meer steun en minder kans op enkelblessures 

en is vooral geschikt voor die voetballers die reeds zwakke 

enkels hebben. Voor mensen met zweetvoeten zijn voetbalschoenen 

met bovenwerk van leer aan te bevelen. Onderhoudt de schoenen 

zorgvuldig en maak ze direct schoon na elke wedstrijd of trai-

ning en regelmatig invetten kan helemaal geen kwaad, droog ze 

nooit bij de kachel of verwarming. 



Is voetballen 
een knuliensport? 

'Wet 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. 

Heeft u bouwplannen 
voor nieuw-

en verbouw? 
Bespreek ze dan 

vrijblijvend met 

BOUWBEDRIJF AANN. 
H. J. VISSER 

STREEK 133 
8463 NG ROTSTERHAULE 

tel. 05137-1224 

SUPPORTERSCLUB S.C. HEEREN VEEN 

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

o Of Bankrekeningnr. 3307.14.880 van de Rabobank. 

s c.HEERENVEEN OP WEG NAAR 

ERE Di ViSiE  

DE 

SC HEERENVEEN 

DE MODE STEEDS EEN 
STEEKJE VOOR MET 
PHILDAR BREIGARENS 

OOK GOED IN: KLEINVAK 
ONDERGOED 
TEXTIEL 

Midstraat 78 
Tel. 05138-2975 JOURE 

BRUINSMA TAPIJT 
MIDSTRAAT 87 

JOURE 
tel 05138.3794 

DAMES-TIENERMODE 
MIDSTRAAT 89 - JOURE 

Ingang ook aan de achterzijde met parkeer-ruimte. 

F. VAARTJES 
Renovatie.Voeg.Illecht. 

en Tim merbedrijf 
DANDSLOOT 3 
BANTEGA 	tel. 05145.229 

UW BAKKER 
AAN HUIS 

voor een dagelijks 

vers produkt 

R. v.d. SCHAAF 
Streek 117 

8463 NE ROISTERHALTE 
tel. 05137-1972 

Administratiekantoor en 
Belastingadviesburo 

A. OORD 
Voor het verzorgen van uw: 
* bedrijfsboekhoudingen 
* administraties 
* BTW en loonaangiften 
* A en T biljetten 

Scheterfandseweg 92, Nieuwehome, 
telefoon 05135- 1674 i 1467 
Nieuwevveg 6A. 8723  EA  Koudum, 
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. 



meer voordeel 
op de koop toe 

Gebruikte Meubels en Keukens. 

-9.1dranitta 
Poll é 7 

Motstethatgl 
Tel:05137 - 2002 

naar: 

Voor een nieuwe 
of een goede 

gebruikte IETS 
Akkerman 

Rijwrielen 

BIJ ONS KUNT U OOK: 
SLAATJES 
KROKETTEN 
FRIKANDELLEN  ETC.  

KOMEN HALEN  

for 

05137- 
1210  

STREEK  116 
8464 NH ST.JOHANNESGA  

VOOR AL UW: 
VERGADERINGEN 
RECEPTIES 
UITVOERINGEN 

St. Johannesga, tel. 05137-1320 

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

ook  vow. 
vow aura tioworimanyaatisodom  

naar  

weinnioneiLiDIEri 
ln, 	Iwo bosun 

8514 CA OUWSTER NIJEGA 
Meerweg 12 
telef. 05137-1593 
b.g.g. 05135-1590 

05144-1248 
05137-1953 

Streek 198 Rotsterhaule 

ge 05137-1216 

- 

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 

VERF 
ouls 

BEHA NO 

Schillden3hodwijg 
ROT TUM 

Telefoon 0 5137 - 1526 

EISE 
ROTSTERHAULE B.V. 

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

Langedijk 1 
8463  NP  Rotsterhaule 
Telefoon 05137-1475 



Dé stand is nu: 
37 puirten: Yke de Jong 

(DWP)., 
27: Eise de Boer (VEV) 
26: Douwe Peter Rijpstra (f:tij- 

perkerk) 
22:  Harm  Bloemhof (Nijland) 
21: Jan Peter Staal (Oranje 

Nassau) 

- de beenbeschermers. Zijn bij diverse spelers ver te zoekenW, 

De beste beenbeschermers zijn die de achillespees beschermen en 

over de enkelknobbels vallen (Bij aanschaf wel eerst passen). 

De buitenkant stug en de binnenkant zacht, bij trainingen dragen 

is ook geen overbodige luxe. Zijn ze beschadigd of gescheurd; 

gelijk vervangen. 

- sweatshirt. Zorg er voor dat je een reserve sweatshirt mee-

neemt om deze evt0 in de pauze onder je droge/natte shirt te 

trekken. 
Voor sporters die brildragers zijn is het een must 

een sportbril te dragen, dit om een oogletsel te voorkomen. 

En tenslotte voor onze voetballende dames is het gewenst een 

sportbeha te dragen. 

Voor de eerste maal is er nu genoeg gezegd en nu moet er eerst 

maar eens worden gedaan. 

Verder wens ik iedereen alvast Prettige Kerstdagen en een Sportief 

1987 toe. 

Jarig. 

     

Ji 

    

    

    

Yke de Jong 
hervat weer 
pr. duktie 

LEEUWARDEN — Enkele we-
ken heeft de leider van ons 
schuttersklassement, Yke de 
Jong van DWP, de concurrentie 
gelegenheid gegeven in te lopen. 
Afgelopen zaterdag was hij weer 
nadrukkelijk aanwezig, scoorde 
tweemaal voor DWP en verdien-
de er drie punten mee. Die wer-
den nog waardevoller, doordat 
de grootste concurrenten  Else  de 
Boer (VEV) en Douwe Peter 
Rijpstra zaterdag niet scoorden. 

Achter het leidende drietal 
werd hier en daar wel gescoord 
en met name Groninger Jan Pe-
ter Staal kwam weer duidelijker 
in beeld. 

De stand is nu: 
31 punten: Yke de Jong 

(DWP). 
27: Eise de Boer (VEV) 
26: Douwe Peter Rijpstra (Rij-

perkerk) 
21:  Harm  Bloemhof (Nijland). 

Jan Peter Staal (Oranje 
Nassau), 
17: Dick van der Wal (Dracht-

ster Boys), Geert Henk Kazimier 
(Heeg), Wiep Kuipers (Heeren-
veense Boys) en Tjipke de Vries 
(VVTOC). 

Yke de , ang- 
CDWP neemt 
weer afstand 
• LEEUWARDEN — Yke de 
Jong (DWP) is nog lang niet van 
plan zijn eerste plaats in het 
Friesch Dagblad-schuttersklasse-
ment op te geven. Afgelopen za-
terdag schoot hij zijn club naar 
winst tegen Leeuwarden en be-
zorgde zichzelf zes punten. De 
directe volgers moesten het laten 
afweten. 

Sportkantines zijn 
geen bec reiging 
voor Horeca 

DEN HAAG (ANP) — De sport-
kantines vormen geen ernstige be-
dreiging voor de Horeca, is de con-
clusie van een onderzoek dat door 
de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten, in opdracht van de 
vorige staatssecretaris van Econo-
mische Zaken Van Zeil, werd ver-
richt. 

De tussen-rapportage maakt dui-
delijk dat bruiloften en partijen in 
sportkantines tot de uitzonderin-
gen behoren en dat horeca-activi-
teiten voor niet-leden beperkt blij-
ven. De horecawereld meent dat 
de rijksoverheid, via wettelijke 
maatregelen, de gemeenten moet. 
dwingen op te treden tegen mis-
bruik van kantines. 

Het onderzoek wees uit, dat als 
er problemen zijn, die zich voor-
doen bij wijk- en buurthuizen en 
kerkelijke instellingen. Bij onder-
zoeken in diverse gemeenten bleek 
dat de overeenkomsten, die geslo-
ten zijn tussen de horeca en de 
'sportbonden tot een bevredigende 
situatie hebben geleid. Een derge-
lijke overeenkomst wordt in de 
tussen-rapportage zelfs als voor-
beeld gesteld. 

ED 



2 wedstrijdverslagen van de wedstrijd 

Leeuwarden - D.W.P. gehaald uit resp. 

het Friesch Dagblad en de  Jouster  

Courant, kijk en vergelijk.. 
LEEUWARDEN — De grootste 

verrassing in de eerste klasse A van 
de afdeling kwam ongetwijfeld uit 
Nijland, Waar koploper W.W.S. met 
lege handen naar huis werd ge-
stuurd. DWP profiteerde van deze 
onverwachte misstap, Want door de 
winst bij Leeuwarden naderde men 
de leider tot op eérl punt. Onderaan 
blijft het .'slecht gaan ind.Delfstrii-
huiien. Nu weer verloor men van 
Heeg. Ook Balk en Waietpoort 
Boys bleven in de gevarenzline, 
men verloor resp. van streekgenoot 
Sleat en Canibutir. Een zevenklap-
per kon genoteerd worden bij NOK, 
waar AVC het slachtoffer van werd 

Ilijperkerk 
Temaard 
Kootstertil. 
liolwerd  
Ven  V 
I lardegarijp 
De- Wykels 
Suameer 
Nit] Berguni 
Suarneer 
ONT 
Drogeham 

WWS 
DWI> 
!keg  
Nijland  
Cambuur 
Sleat 
A VC 
Leeuwarden  
NOK  
Balk 
Waterp.Boys 
Delfsimizen 

13-19 
13-18 
13 -16 
1:3-16 
13-15 
13-15 
13-13 
13 - 11 
13 - 10 
13-09 
13-08 
13-06 

13-21 
13-20 
13-17 
13-16 
13-13 
12-11 
13-11 
12-10 
12-10 
13--10 
12-07 
13-06 

Leeuwarden — DWP 0-1 
Scheidsrechter Th. de Bruin trad 

veel te lankmoedig op in deze wed-
strijd, waardoor zo'n twaalf minu-
ten voor het einde het duel tien 
minuten gestaakt werd. Aanleiding 
was het toekennen van een ,báiten-
spel-doelpunt', ter,Ajl de Leeuwar-
der grensrechter Hans van der 
Schaaf duidelijk stund te vlaggen. 
De emoties liepen in beide kampen 
vervolgens zo hoog op, dat over en 
weer klappen vielen. Daarbij liep de 
Leeuwarden-speler Sake Hof een 
wond aan het wang op. Intussen had 
de scheidsrechter wel overleg gehad 
met de grensrechter en besloot ver-
volgens alsnog het. doelpunt af te 
keuren. Na een afkoelingsperiode 
van tien minuten werd het duel her-
vat. Een duel waarin een verdedi-
gend D.W.P. in de tiende minuut de 
leiding had genomen door een doel-
punt van Yk.e de Jong. Ook al een 
doelpunt met een 'luchtje' omdat 
volgens velen De Jong wat al te 
gemakkelijk naar de grond ging en 
zo een strafschop 'versierde'. Leeu-
warden probeerde in het verloop 
van de wedstrijd wel de bakens te 
verzetten, maar de punt en ble VCfl 
bij DWP. 

DWP komt met winst 
terug uit Leeuwarden 
DWP heeft zaterdag een zwaarbe-
vochten zege behaald op Leeuwar-
den. De hoofdstedelingen waren 
technisch iets beter, maar DWP zag 
dat, gecompenseerd door een portie 
werklust en door vroeg te storen. 
Door dat vroege storen konden de 
mannen uit Leeuwarden niet in hun 
spel komen, zodat DWP de le helft de 
betere ploeg was. Via een paar goede 
kansen kon DWP de score openen. 
Ook kwam IJke de Jong alleen voor 
de keeper van Leeuwarden te staan, 
maar zijn schot ging rakelings 
naast. 

Klaas Huisman zag zijn kopbal maar 
net naast gaan, en het schot van Klaas 
Veenma had zeker ook een beter lot ver-
diend. 'Helaas .voor DWP ging ook dit 
schot naast. In de 20e minuut kwam 
DWP toch op voorsprong. Klaas Huis-
man werd binnen de beruchte lijnen on-
deruit gehaald, waarna IJke de Jong de 
strafschop haarzuiver binnen schoot, 0-
1. Leeuwarden kon in de 1é 	DWP 
nauwelijks onder druk • zetten,  dear.  de 

.defensie van DWP bijzonder goed op 
dreef was deze middag. 
Na de thee begon Leeuwarden met een 
licht offensief de veste van DWP te besto-
ken. Echte doelrijpe kansen kwamen er 
niet voor Leeuwarden. Voorstopper 
Henk v. d. Wal stond een puike wedstrijd 
te voetballen tegen de gevaarlijke spits 
van Leeuwarden. Dat Leeuwarden 
achterin wel op hun hoede moesten blij-
ven, bleek wel in de 35e minuut, toen 
DWP een van de vele counters wist uit te 
drukken in een doelpunt. Op advies van 
de grensrechter van Leeuwarden werd 
dit afgekeurd wegens buitenspel. 
De laatste minuut werd het nog wel even 
druk voor het DWP doel maar echt ge-
vaarlijk werd het niet meer, zodat DWP, 
moe maar voldaan, de beide punten mee 
naar St. Johannesga kon terugnemen. 
Volgende week DWP -  WPB  uit Sneek, 
aanvang 14.30 uur. 

DELFSTRAHUIZEN 
Delfstrahuizen - DWP 	 0-4 

Withemden nu hekkensluiter 

De slechte weersomstandigheden eiste veel van 
de 22 spelers op het sportpark De Kampen. 
Harde wind en regen waren de spelbrekers in dit 
sportieve duel. Delfstrahuizen dat in de eerste 
helft een hoog tempo aangaf, zette de bezoekers 
voor grote problemen, maar aanvallend was 
Delfstrahuizen niet zo gelukkig. Zo schoot H.J. 
Slump een meter voor het doel over de lat; Joh. 
de Haan zette de uitblinkende doelman D. de 
Jager voor grote problemen; een DWP-speler de 
bal tot-2 keer toe van de doellijn halen. Ook de lat 
bracht voor de gastheren één keer redding. 

(i) Lemster Courant 

Door het goede verdedigen van Delfstrahuizen 
kon DWP weinig kansen kreeren. Doch kwam 
DWP onverdiend aan de leiding door een straf-
schop van topscorer  Ike  de Jong. Een zeer 
geflatteerde ruststand. 
De wind die nog meer was aangewakkerd bracht 
Delfstrahuizen vooral in het laatste half uur in 
moeilijkheden. Op het spekgladde veld werden 
nu fouten gemaakt bij Delfstrahuizen. DWP 
hierentegen bracht de stand op 0-4 door treffers 
van  Ike  de Jong, Roel Vaartjes en Klaas Huis-
man. Een stand wat de spelverhouding niet 
terecht deed, maar zeker niet onverdiend, vooral 
in de tweede helft. De sportiviteit zegevierde dit 
keer ook mee en dat is wel eens anders geweest. 
Het was ook de routine van de DWP-spelers 
tegen de jeugdige spelers van Del fstrahuizen wat 
de hoge score betreft. De wedstrijdbal werd 
aangeboden door Administratie en belasting-
adviesbureau A. Oord uit Nieuwehorne. 



Onzevereningkanbest 
eenpaarcentjes extra 
gebruiken 
men dg, 

UIT HET F.V.B.-NIEUWS 

GESTAAKTE WEDSTRIJDEN 	 1>> 
4° 

In de eerste weken van de huidige competitie is er weer een groot 
aantal wedstrijden om uiteenlopende redenen gestaakt. Behalve dat 
hierdoor de competites worden scheef getrokken betekent dit ook 
veel extra werk voor de wedstrijdleiding, het bestuur en gaar daar-
na vaak ook weer gepaard met extra kosten als het eventuele restant 
van de wedstrijd alsnog wordt gespeeld. 
Het bestuur (F.Y.B. red.) heeft echter de overtuiging dat het aan-
tal gestaakte wedstrijden drastisch kan wotden teruggebracht, o.a. 
door bij (ogenschijnlijk) ernstige blessures te trachten de wed-
strijd voort te zetten door overeenkomstig de spelregels gebruik te 
maken van de hiervoor in het leven geroepen wisselspelers. 
Wij dringen er dan ook op aan bij de heren bestuursleden, scheids-
rechters en leiders slechts in het alleruiterste tot staken van een 
wedstrijd over te gaan. 
Ingeval toch tot staken wordt besloten dienen alle bij de wedstrijd 
betrokkenen er rekening mee te houden, dat de stand op moment van 
staken in een groot aantal gevallen tevens als eindstand zal worden 
aangehouden. 	(F.V.B.-nieuws 19 november 1986) 

F.V.B. Cross  
Deze wordt gehouden op 3 januari 1987 te Oudemirdum, inschrijvingen 
moeten binnen zijn bij de F.V.B. v66r 20 december. 

JUBILEA 
zaterdag 15 november 1986 vierde v.v. Nieuweschoot haar 40-jarig 
jubileum. 

zaterdag 25 oktober j.l, was er een overweldigende belangstelling 
bij de jubileumreceptie van v.v. de Walde t.g.v. het 25-jarig 
bestaan van deze vereniging, tevens werd toen het vernieuwde voet-
balveld heropend. 

WIN DE MOOISTE PRIJZEN........ 
U scoort makkelijker met Abonnee-lotto- 

Begin volgend jaar organiseert de K.N.V.B. een wedstrijd waarbij de 
vereniging die 15 nieuwe deelnemers aanbrengt in de Abonnee-Lotto 
in het bezit komt van een  Adidas-bal. 
Bij 25 nieuwe leden geeft de K.N.V.B. zelfs twee nieuwe  Adidas- 
ballen. Heeft de K.N.V.B. misschien geld teveel? 
Het antwoord is nee. Maar men vindt het in Zeist wel zo belangrijk 
dat er veel mensen meedoen aan de Abonnee-Lotto, dat men er enig geld 
in wil investeren. Dus doe mee aan deze aktie, want u weet wel dat 
de vereniging automatisch 10% krijgt van de inleg9999999  

WIST U DAT  ???? 
- de A-junioren Herfstkampioen zijn geworden? 
- als u een uitwedstrijd speelt u zich dan voor een toeristische 
route kunt wenden tot Pieter Klaas de Jong ??? 

- de redaktie u plezierige feestdagen toewenst ??? 
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Vuurwerk. Hou 't leuk. 

:er 
kl] 

• ....En dankzij dal 
veel te korte lontje, 

heb ik nu 
eindelijk 

een -• 
hondje': 

Je hebt maar twee 
ogen, twee oren en tien 
vingers. En daar moet 
je nog je hele leven mee 
doen. Hou dus deze 
dingen even in de gaten: 
steek vuurwerk altijd aan 
met een sigaret of sigaar 
en ric5Cit in je hand. Kijk  
good  uit wáár je het 
gebruikt. Je maatjes heb-
ben ook maar twee ogen. 

Koop alleen vuurwerk 
met een Nederlandse ge-
bruiksaanwijzing. Blijf van 
weigeraars af. Die knallen 
altijd onverwacht uit elkaar. 

En 't belangrijkste: doe 
niet stoer. Da's veel te link. 

•  

Als redaktie wil je natuurlijk altijd graag het laatste 

woord, in dit Kerstnummer is daar nu de gelegenheid voor. 

Daarom het volgende: 

Goede Kerstdagen 
een prettige 
jaarwisseling 
en een voorspoedig 
nieuwjaar toegewenst 

ib•cro. 
•••• 

••••••• 

imam en, 

.• 

•••••••,, 

• ‘41t...\ 

.4...4 • 
• •••!: 

dodos" 
•• 

De redaktieleden van uw clubblad:  

"It  Wite Pealtsje" 

* Jappie Berger (drukker) 

* Geert Dijkstra 

* Rintje Heeringa 

* Jan Knijpstra 

* Klaas Veenma 

* Arjen Veenstra 

* Johannes de Vries 



HERMAN 
KLE INSMIT  

uw echte warme bakker 

In koopcentrum JOURE 

Gezond leven is goal. Bloemen kopen voor Je 
vrouw is goed. Eens vroeger opslaan is goed. Er op  
nil  in eigen land is goed. Elkaar lielhebben is goed.  

Owe! ORWWIN 
MWffilitefliMp 

• «emu Woo* 
Igui I Pe Me 

•wireel 
1117n1149  

JUWELIERSBEDRIJF 

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

SIGARENNIAGAZILIN 

DE HEY 
DE MERK 3 JOURE 

TEL. 05138.3501 

(ook Inleveradres 
voor toto  on  lotto) 

Scheen 51 
Joure 

tel. 05138-3355  

TALBOT - PEUGEOT-DEALER 

jOrt o
lfriethe 

t%tbenkenbitt5  

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

Voor: LUXE GESCHENKEN 
TUINMEUBELEN 
HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN 

• 

Brilmonturen vanaf 140,-

Contactlenzen 

Con tactlenzvioeistof  fen  

Foto.. en Filmartikelen 

Foto's in 2 dagen klaar 

Op vertoon van  doze 
advertently  geven wil 
la olo korting hij aankoop 
van oen complete bril. 
(montuur # glazen)  

BEG.=  
MIDSTRAAT 143 TELEFOON 
8501  AK  JOURE 05138-5254  

tie r.k.  kerk  

voor al uw voega en 
restauratiewerkzaamheden naar 

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

SPEELCLUB „DE ROTONDE" 
Klokmakerij 1 - 05138-6798 503 JOURE  

„Observatie 24" 
Naturel 21" 	Hapjes en dranken gratis 

Vrijdags, zaterdags en zondags diverse buffetten gratis 

Henk Zaelendal Sport 
Illdstraat 55 -Joure - tel. 05133-3889 

UW ADRES VOOR ALLE 
SPORTBENODIGHEDEN O.A. 

VOETBAL-, ZAALSPORT-, LOOP- 
EN TENNISSCHOENEN 

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

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

voor alle 
voorkomende 
werkzaamheden 
te1.05138.8211 bgg 2284 
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Heerenveen,  BURG.KUPERUSPLEIN 31/ 

KATTEBOS 146/CRACKSTRAAT 21/TOLHUISWEG 12/ 
Rotsterhaule,  STREEK 130 

handel in bouwmaterialen 
kunststotkoziinen 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 SINTJOHANNESGA 
TEL. 05137 - 2071 

NIEUWEWEG 13 
8463 VE ROTSTERHAULE 
TEL. 05137 - 1340 

containersvanuálleeienveen 
woráluwafvalstoffen 

LEDIGEN één of meermalen 
per week volgens vast 
routeschema.  

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

Tel. 05139-545  Tevens mini-containers. 

De 
adver teerders 
maakten deze 

uitgave 
mogelijk. 
Bedankt 

TECHNISCH BEDRIJF 

W. MINNESMA 
OUDEHASKE JOUSTERWEG 92 - TEL 05130-77370 

MUNNEKESUREN-SCHERPENZEEL GRINOWEG 168 

TEL 05818•230 

GAS-WATER-ELEKTSA-CV -DAK• EN ZINKWERK 

• ERKEND INSTALLATEUR 

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

met  rnelkproducten 
doordeweekse 

enboodschappen 
DAGELIJKS VERSE groenten  en  fruit  

Jell,  de Jong 	Jan  Shaver 
Palle  3 SRV  1111.J.Hogeboomatraat 15 
te./. 1707 	 tel. 1070 

*****************************• * * * * * 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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