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van de vomitter 
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Zonder twijfel hoopt iedereen dat het eerste elftal aan het eind van 
dit seizoen "eindelijk" de sprong naar de KNVB maakt, terwijl ook de 
andere elftallen zo hoog mogelijk eindigen. 
Om dit te breiken dient er wel "gewerkt" te worden. Met name dan be-
doel ik de trainingen bezoeken. 
En dit is naar mijn mening de afgelopen winterperiode wel eens wat te 
weinig gebeurt; met name doel ik dan op de A en B-selektie. 
Aan de faciliteiten kan het mijns inziens niet liggen. Het trainings-
veld was op een uitzondering na (1 a 2 keer) altijd bespeelbaar, ter-
wijl ook de trainer altijd aanwezig was, of zou het misschien aan het 
weer gelegen hebben999999  
Willen we echter resultaten dan zullen zeker de trainingen bezocht 
MOETEN worden. Na deze wat minder plezierige zaak dan nog de mededeling 
dat de heer J. de Vries ook volgend seizoen bij D.W.P. "onder contract 
staat". Verder wordt op 23 mei a.s. ('s avonds) de FINALE van de "Freon-
skipbekern op ons terrein gespeeld. 

." 	• 	• 	• «"" • 	• 	• « • 	• "". • ."" • 	• 	• 	• 	• 	• "". • 

Zo blijf je toch 

niet helemaal te verliezen, vooral voor ons eerste elftal, dat bijzonder 

goed meedraait aan de top, want een mogelijk kampioenschap zit er dit 

seizoen echt wel in, de capaciteiten zijn er, dus waarom niet???? 

Maar laat ik het even afkloppen, onze vereniging groeit nog steeds, 

straks kunnen we al met twee E zeventallen deelnemen aan de voorjaars-

competitie. Uit Zeist ontvingen we een aantal folders over de K.N.V.B. 

Jeugdvoetbalaktie, voetbal 4 tegen 4 is bestemd voor jeugdleden, spe-
ciaal voor de D en E-pupillen. Het is een middel om de spelertjes 

buiten trainingen en wedstrijden meer te laten voetballen, een moge-

lijkheid om de jeigdspelers extra te motiveren want het is nog altijd 

zo, WIE DE JEUGD HEEFT HEEFT DE TOEKOMST. R. Visser-de Vries. --1-- 

6 februari 1987 Bestuursvergadering. 

Om half acht opende de voorzitter Westra de ver-

gadering, en had  Age  de koffie klaar (lekker bakje  
Age).  Evenals afgelopen maand werd er ook nu niet 
gespeeld wegens de slechte toestand van de velden. 

Wel werd er 14 februari een zaalvoetbaltoernooi 

georganiseerd voor de hoogste 3 elftallen. 
wat bezig, wat ook wel nodig is om de conditie 



Jan Lageveen, 
geboren 25 april 1945, 
wonende te Sintjohannesga, 
H.J. Groenstraat nr. 30 

Naam: 

Uw favoriete eten 
Uw grootste wens 

Wat u verder nog wilt 

Beroep 
Rookt U 
Drinkt U 
Voetbalt U 
team 
Uw favoriete 
Uw favoriete 
Uw favoriete 
commentator 

mcnteur landbouwmechanisatie 
: ja, te veel 
: ja (soms ook te veel) 

en in welk 
: ja, in het 5e elftal van D.W.P. 

voetballer: was Cruiff is nu Van Basten en Gullit. 
ploeg 	:  Ajax  
voetbal- 

Jos Kuyer als sport presentator, goed voetbal- 
commentatoren zijn er niet meer. 

Welke trainers heeft 
U o.a. gehad 	: Jan Hol, Eikenaar, Krikke, een enkele keer Zoe-

tendal en Jan Haven. 
Welke trainer vond U de 
beste en waarom: 

Wat was uw mooiste wed-
strijd en waarom 

Zoetendal, hij was eenvoudig, maakte geen onder-
scheidt tussen de spelers en men had respect 
voor hem. 

Dat was in het seizoen 84-85 met het 4e elftal, 
thuis tegen Balk waarin ik 2 goals maakte en 
we werden kampioen dat jaar. 

Wat was Uw slechste 
wedstrijd en waarom 	: Weet ik niet meer, die zijn er zo veel geweest. 

Hoogst waarschijnlijk is dat wel 15 jaar geleden. 
Oorzaak: vrijdagsavonds te stappen. 

Was was Uw mooiste doel- 
punt c.q. •  aktie 	Ik heb nooit veel gescoord. Maar de le goal eL 

de aktie tegen Balk 84-85 vond ik zelf wel goed. 
Welke hobby's heeft U : Ik hou veel van de natuur (vogels enz.) en mag 

graag eieren zoeken. 
Uw favoriete lektuur : over de natuur en tijdschriften. 
Uw favoriete muziek 	: nederlandstalig en George Baker. 
Uw favoriete tv progr.: politie-series en sport 
Uw favoriete films 

	

	natuurfilms - lachfilms, maar ik ga nooit 
naar de bioscoop, ik hang altijd voor de tv 
chinees, maar ik lust alles (ik ben een vreter) 

: le  Dat de mensen een beetje meer begrip voor 
elkaar krijgen en elkaar niet meer uitmoorden. 
2 Dat we met elkaar meer om de natuur denken 
want gaat die kapot, gaan we allemaal kapot. 

zeggen: Dat D.W.P.1 dit jaar moet promoveren. 
Dat kan alleen als bestuur, trainer, spelers 
en leiders van alle elftallen begrip voor 
elkaar hebben. DUS SAMENWERKING""""'"' 

--2-- 



Voor  en nn  

5 keer 

in  bride  richtingen 

8-10 keer 

elk been 
10 tellen 

Voetbal 
Ongeveer 10 minister' 

elk heen 
20 tellen 20 tellen 30 tenet% 

10 keer 
in beide richtingen elk been 

20 tellen 

30 tellen 

20 tellen 

30 tellen 21) tellen elke trio  
lit  tellen 

Stretches  voor ouderrug, heupen, 
bekkenbedetra, binnen- en bovenkant 
bovenbenen 

L _ 	  

115 tellen 

elk been 
30 tellen 

elk been 
30 tellen 

15 tellen 

elke kant 
10 tellen 

	 _J 

NEDERLANDS GENOOTSCHAP VOOR SPORTMASSAGE 
J. Bruinsma / Ampèrelaan 15 / 8444 BW Heerenveen / Tel. 05130-31203; k.u. 36405 

SPORT-MEDISCH 
ALLERLEI 	Deel 3. 

Begin vanuit de spreidstand, met de voeten op 
schouderbreedte uit elkaar en evenwijdig aan 
elkaar. Buig langzaam vanuit de heupen voorover. 
Houd deze hele stretch lang de knieën licht 
gebogen, zodat er geen spanning in de onderrug 
kotst. Laat hoofd en armen hangen; ontspan ze. 
Zak met je bovenlijf zover omlaag dat je een lichte 
rek aan de achterkant van de bovenbenen voelt. 
Houd deze lichte rek 15-25 tellen vast, tot de 

spanning is verdwenen. Ontspan je lichaam door je  

Islet  je geest te concentreren op de gerekte lichaams-
delen. Rek niet met je knieën 'op slot ofdoor op en 

neer veren. Maak alleen een lichte rek. Stretch 
vanuit je gevoel en niet niet  dc  bedoeling om zover 

mogelijk te rekken.  

A Is je deze rek doet zul je het meestal in de achter-
kant van de dijbenen CII-  de achterkant van de knie 
voelen. De rug wordt natuurlijk ook gerekt. nuar 
het meest voel je het aan de achterkant van de henen. 

Een aantal mensen kan hierbij hun tenen aantikken 
of komt tot net boven hun enkels. Hoewel we dus 
verschillen in lenigheid  doers  we  Cell  ding allemaal: 
we rek ken  °size  spieren. 

--3-- 



Belangrijk: 
Altijd als je vanuit het middel inoet buigen om te 
rekken,  'nod  je eraan de:1km jc knicen licht 
gebogen te houden (een paar centimeter is vol- 
doende). Dit neemt de druk uit de rug weg. Kom 
overeind met behulp van de sterke bovenbeen- 
spieren en doe dat niet vanuit de minder krachtige 
onderrug-spieren. Kom  nook  overeind rnet je 
knieën 'op slot'. 

Dit is een zeer goede stretch die je kunt  doe's  ves6r je 
zwaar werk gaat verrichten, vooral als dat 
's morgens moet gebeuren of als het koud is. Door 
de spieren in de onderrug te beschermen zul je veel 
blessures voorkomen. 

Dit principe is heel belangrijk ons te onthouden als 
je zware voorwerpen moet optillen (zie blz. 107). 

Ga nu in de gebogen-kniestand staan, alweer met je 
voeten op schouderbreedte uit elkaar en evenwijdig 
en je  hiders  plat op de grond. Doe dit 30 tellen. 

qttadrictrs (= rontirdne hovenbrouri<r) 	 4— Nunsirings 

( = aárerkant borenhatipier)  

Ons de kuit en de achillespees te stretchers zak je met 
de heupen wat omlaag en buig je de  knit'.  Houd de 
rug recht. De achterste voet moet gedurende deze 
rek met de  tenets  recht vooruit of een beetje naar 
binnen wijzen. I-  loud  de  hid  or de grond. Ikze 
stretch vergroot de beweeglijkheid van de enkel. 
Blijf 25 tellen in deze stand staan. De achillespees 
heeft genoeg aan cen lichte stretch. 

Ons de buitenkant van  dc  heup te rekken begin je in 
dezelfde stand als de kuitrek. Stretch de rechterheur 
door die rustig naar birmen te draaien. Breng je 
heup eveneens wat naar rechts, terwijl je tegelijk 
inet je schouders een beetje in tegengestelde richting 

-4-  gaat. Rek 25  tads  gelijkmatig. Doe nu de andere 
kant.  Hood  de achterste voet recht naar voren en de 
hiel plat op de grond. 
Achillespees en enkel kunnen op allerlei manieren 
worden gerekt. ik heb al gewezen op het gebruik 
van een muur als steuntje en de achillesrek vanint 
hiclzit (zie blz. 48). Als je de achillespees en enkel 
nog tneer wilt stretchers kun je een stoep,  trot it  ir-
rand of traptrede gebruiken. 

lis deze gebogen-kniestand spats je de  quadriceps  én 
ontspan je de hatnstrings. De voornaamste functie 
van de  quadriceps  is het strekken van het been. De 
hamstrings zorgen voornamelijk voor het buigen 
van de knie. Omdat deze spieren tegengestelde 
bewegingen maken, zal het aanspannen van de  
quadriceps  de hamstrings ontspannen. 

Voel nu. terwijl je in de gebogen-kniestand blijft 
staan, het verschil tussen de voor-eis achterkant van 
de dijbenen. De  quadriceps  moeten hard en ge-
spannen zijn en de hamstrings zacht en ontspannen. 
Het is makkelijker ons de hamstrings te rekken als 
ze eerst ontspannets zijn geweest. 

Doe de gebogen-kniestand, kom overeind en Wig 
weer voorover met licht gebogen knieën (ecis paar 
centimeter, zie blz. 53): veer niet op en neer. Waar-
schijnlijk kom je nu al wat verder omlaag. Doe deze 
stretch ongeveer 30 tellen. 

Herinnering: houd de knieen gebogen als je overeind 
komt. 

Je moet in een makkelijke en stabiele stand staan als 
je strctcht. 
Misschien doe je deze stretch makkelijker als je je 
gewicht tussen benen en armen kunt verdelen. Als 
je staat met licht gebogen knieën en je kunt de 
palmen niet op de grond krijgen (en veel mensen 
kunnen dat Met), gebruik  dancers  trap(je) ofstoepje 
of een stapel boeken om met je handen op te 
steunen. Maak cen gelijkmatige, lichte stretch. 
Zoek een evenwichtige verdeling tussen  handers  en 

voeten, zodat je kunt ontspannen. 

Staande  stretches  voor benen en heupen 

Deze serie  stretches  helpt je om beter te kunnen 
wandelen en hardlopen. De benen zullen soepeler 
en krachtiger ~den. Alle  stretches  kunnen 

staande worden gedaan. 

Ons je kuit te strekken ga je  eels  klein stukje van een 
muur af staan en !cuts je er met de onderarmen 
tegenaan; het hoofd rust op de handen. Buig het 
voorste been ets zet de voet op de grond voor je; het 
achterste been houd je gestrekt. Breng langzaam jc 
bekken voorwaarts terwijl je de rug recht houdt. 
Zorg ervoor dat de hiel van het gestrekte  beets  op de 

grond blijft en de tenen recht vooruit wijzets, ofeen 
beetje naar binnen gedraaid  stasis.  Rek 30 telleis 
licht. Veer Met naar voren. Rek nu het andere been.  

Eels  andere variatie krijg je door je onderbenen bij 
de kuiten ofenkels vast te pakken. Door het boven-
lichaa in omlaag te trekken neenst de stretch in 
benen ets rug toe. Blijfje echter concentreren op het 
ontspannen in een stabiele houding. Ga Met te ver. 
Trek jezelf slcchts zover omlaag tot waar je je nog 
kunt ontspannen. Rek jezelf en houd die stretch 
vast. je knieën blijven  cos  beetje gebogen. 



1968 C junioren gemaakt ± 	te Joure door leider GERRIT DIJKSTRA. 

Boven v.l.n.r.: PIETER VISSER (verhuisd naar Akkrum nomenteel wonende te 

Blesdijke), HARRY VEEN, GERT-JAN BLOK, JAN KNIJPSTRA (keeper 3e elftal), 

ANDRIES LAGEVEEN, MARCEL WIERCKX (verhuisd momenteel wonende te Roosen-

daal) JAPPIE. (speler 3e elftal) BERGER. 

Onder v.l.n.r.:RINTJE OENEMA 	(verhuisd naar Akkrum),JaH. DIJKSTRA 

(momenteel wonende te Wolvega), MELIS JAGER (wonende te Sint Jt1t), 

TJERK HEERINGA en JAN BIJKER. 

Van dit oude elftal zijn alleen JAN en JAPPIE nog over zij spelen in 

D.W.P. 3 de rest van dit team bedankte of verhuisde naar elders. 

Ondanks enkele opmerkingen dat deze rubriek te langdraderig wordt en 

er veel sneller door de jaren heen gewerkt dient te worden, ga ik toch 

op de oude voet verder. Wanneer ik veel sneller door de jaren heen moet 

gaan gaat er nog "veel meer tijd" inzitten met het opzoeken van deze 

oude stukjes dan het al is. Dus Egbert nog even afwachten, jouw tijd komt 

ook nog wel, er is vast wel een verslagje van te vinden. 

Nu lang genoeg geouwehoerd, mensen die deze rubriek niet willen lezen 

slaan hem dan maar over. We  an  verder met het jaar 1955. 

De laatste wedstrijd van D.W.P. tegen V.V.T en de einduitslagen van dat 

seizoen. 



40 Masse A Zattsrdagnalddagvoetbal. 
Ook de degradatie is in deze afdeling in 
de laatste ronde beslist, 
Delfstraimizen's verjongde ploeg stuurde 
Surhiliaterveen met een 3-1 nederlaag, 
naar huis terug, zodat deze ploeg, na een 
éénjarig verbl ijf in de vierde klasse, vol-
gend seizoen weer in de eerste klasse der 
P.V.B. zal moeten uitkomen. 
Van Delfstrahuizen een goede prestatie, 
D.W.P. verloor de laatste wedstrijd met 4-3 
van V.V.T. in een matige wedstrijd wonnen 
de gasten verdiend, 

De eindstand in deze competitie is: 
Q.V.C. 12 7 4 1 18 22-11 
Workiiin 12 6 4 2 16 28-19 
D.W.P. 12 5 4 3 14 27-23 
Niflmid 12 5 3 4 13 15-14 
V.V.T. 12 4 8 5 11 21-27 
Delfstrahuizen 12 2 3 7 7 20--81. 
Suriniinterv. _12 1 8 8 5 .15-28 

Balk stuurde Jistrum met een 4-1 neder-Nu Q.V.C. j.l. Zaterdag een nederlaag tegen 
Jaag naar huis terug en toonde hiermede,V.V.T. heeft moeten incasseren zal dit  on-dat <le 'beide nederlagen, tegen deze ploeggetwijfeld Delfstrahulzen  tie  nodige moed 
geleden om het kamploenschap Van de af-geven om voor een gunstig resultaat te 
deling Friesland, niet geheel te wijten zijnstrijden. Aangezien de wedstrijden tussen 
geweest aan zwakheld der eigen aanval,deze beide ploegen steeds.  een speciaal ka-
die nu vier keer de bal In het net depo-rakter hebben gehad, kan het wel eens 
neerde. 	 spannen daar In Delfstrahuizen. Een gelijk 

De stand 
Balk 
V.V.T. 
Workum 
D.W.P. 
Delfstrahuizen 
Nijland 
Q.V.C. 
Jistrtun 

Het programma voor morgen luldt: 
Delfstrahuizen: D'huizen—g.V.C, 
Nijland: Nijland—D.W.P, 
Berguin: Jistrum—Worlcuin 
Zwaagwesteinde: 

Jistrum, dat wegens terreingebrek speelt 
O p 	dal van de v.v. „Bei-gum", ontvangt 
Workum,en zal ongetwijfeld pogen om de 
nederlaag van j.l. Zaterdag tilt te wissen. 
Of dit tegen Workum zal lukken menen 
wij echter te.moeten betwijfelen. Met be-
langstelling zullen wij liet  resultant  ver-
110111(s11., 
Balk staat voor de uitwedstrijd tegen 
V.V.T.. Ondanks de overwinning- op Jistrum 
menen wij te moeten voorspellen dat deze 
opgave voor Balk te zwaar zal zijn en 
V.V.T. beide punten thuiS zal houden. Of 
zal Balk schutter  Bosnia  aan banden leg-
gen? Zaterdag D. scoorde hij drie keer. 

spel ligt In het bereik van de mannen van 
in deze afdeling is: 	 Delfstrahuizen. 

1 1 0 - 0 2 41D.W.P, moot de reis naar Nijland or ' 
0 0 2 4-1nemen en zal er goed aan doen or, 	le 

1 1 0 0 2 3_1proppen  under  de schoenen eens terdege te 
1 1 0 0 2 2_,icontroleren. Het zal er zwoegen worden op 
1 0 0 1 0 i_lhet gladde kleiveld, want Nijland is thuis 
1 o 0 1 0 1.een kwade tegenstander. 
1 0 0 1 0 1_4 Een overwinning voor rD.W.P. zou een mee- 
1 0 0 1 0 zijn. Voorlopig houden we het maar 

op een gelijk spel. 

1).W.P.—V.V.T. 3-1. 
Deze ontmoeting is ongetwijfeld de slecht- Na rust was 	oppermachtig, zonder  

eta  afsluiting van een seizoen geweest, dit overwicht in doelpunten  nit,  te drukken. 
ooit heeft gehad. Geen ogenblik 	m Toch kwam men met 3-2 voor te staan toen 

Is er met elan en geestdrift gespeeld  nn.  rechtsback  Bosnia  de bal met do hand In 
danka het goeclo stuwende  work.  van spil eigen doel werkte. 
Nauta, die weer bergen werk heeft verzet. V.V.T. probeerde het  ape]  te verplaatsen 
y.v.T. had de opstelling voor deze wedstrijd Bij één der aanvallen kwamen twee V.V.T,-
gewijzigd en stopperspil Kempenaar als  sliders,  bij een poging oni de bat te koppen, 
middenvoor opgesteld, hetgeen  eon  open- met elkaar in botsing. De ene speler bleef 
baring was. • met een grote wonde boven de wenkbrau-

Reeds in het begin bezorgde hij zijn ploegwen liggen en moest worden vervangen 
de leiding niet een onhoudbaar schot (0-1). Rechtsback Basina kwam middenvoor te  
Direct hierop maakte middenvoor V. d. staan en zowaar slaagde hij er in om met 

twee flitsende kogels V.V.T. een verdiende 
Veen gelijk (14). 	 3--4 overwinning te bezorgen. 
V.V.T. wa.s echter veel feller en de spelerss c leidsrecliter van Gorkurn was de  bests  
waren kennelijic van plan om beide punten 	• 

Kempenaar kwarn enige malen vrij dicht In 
de buurt van Do  hoop's  heiligdom, maar 
succes bleef voorlopig uit. Linksbuiten Vis- 
ser ontkwain een keer aan de greep van 
rechtshalf Visser, een hoge voorzet daalde 
voor het D.W.P.-doel neer en de snel naar 
binnen gekomen reclitsbuiten sloeg de bal 
met een ferme kopstoot in de touwen (1-2). 
Eén minuut voor rust bracht v. d, Veen 
de stand weer op gelijite voet (2-2). 

man van iet veld. 
mee naar Tvvijzelerheide terug te nemen. 

• • 	• ""' • 	• ."" • 	• «"" • 	• 	• 	• 	• 	• ."" • 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• "." • 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	«'» • 	• 	• 

Het seizoen 1954-1955 bracht D.W.P. nog niet waarop_men steeds gehoopt 
had een kampioenschap. Het seizoen daarna 1955-1956 werd een zeer inte-

ressant jaar voor onze vereniging, de oudere spelers praten hier nog 

steeds over, een kampioenschap en de promotie-competie tegen Drenthina 

en Oranje Nassau, maar hierover in de volgende nummers meer. 

We beginnen met de allereerste wedstrijd tegen Delfstrahuizen en een 

verslag van de wedstrijd tegen Workum, D.W.P. stond toen reeds op kop. 
i 	1,-t•dr:d11117,,  

e 	II it 	rift  Ild!le derby tussen  Dwp 
Deli's1  rim him  zen is nu spannende strijd  

floor  D.W.P. op het nippertje gewonnen. 
A anvankelijk toonde de thuisclub zich nogal 
wat :Item her, man"- nadat Mulder in de vijf-
de minuut de score voor D.W.P. had ge-
opend, herstelde Delfstrahu~ het even-
wicht. Er werd echter slordig geschoten en 
de gelijkmaker van Veldman liet dan ook 
bijna een half uur op zich 'wachten. Enkele 
minuten voor rust gaf Mulder z'n ploeg op-
nieuw de leiding, 
Ook in de tweede helft behield de wedstrijd  
elm  spannend karakter. Voor beide doelen 
kwamen spannende situaties voor, maar 
steeds bleven de verdedigingen  teas  over 
de aanvallers, die volharden in een door-
ziontig spelletje. Bovendien liet aan beide 
kanten de schotvaardigheid te wensen over. 
Zo bleef de stand ongewijzigd (2-1), en 
behnaide D.W.P, een zwaarbevochten over-
whin rig.  

K.N.V.B. Zaterdag-middagvoetbal. 
4e Itlasfie A.  
Dc  ultnlagen van j.l. Zaterdag leverden 
verschillende verrassingen op. Het eerste 
trefien tussen D.W.P. en Delfstrahuizen le-
verde D.W.P. de (voile winst op in een,ove-
rIgens matige wedstrijd. (2-1). Een gelijk 
spel zou ongetwijfeld de beste uitslag zijn 
geweest. 
V.V.T. tzorgde voor een daverende verras-
sing door de kampioensploeg van het vorig 
seizoen, Q.V.C., op eigen terrein een 4-1 
nederlaag te bezorgen. 
Workum zegevierde mot 3-1 over Nijland, 
hoewel de bezoekers vrijwel steeds de toon 
aangaven. 
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"Er 
DAMES-TIENERMODE 

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

Heeft u bouwplannen 
voor nieuw-

en verbouw? 
Bespreek ze dan 

vrijblijvend niet 

BOUWBEDRIJF AANN. 
H. J. VISSER 

STREEK 133 
8463 NG ROTSTERHAULE 

teL 05137-1224 

SUPPORTERSCLUB S.C. HEER ENVEEN 

• 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 

EREDi 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 

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 traaie doelpunten er 
ze beleven er veel plezier aan het voetballen. 

KOM VOETBALLEN! 
Ook meisjes vanaf 11 jaar 
zijn welkom bij 	 

 

VAARTJES 
Renovatie.Voey.Vlecht. 

en Tim merbedrijf 
DANDSLOOT 3 
BANTEGA 	tel. 05145.229 

UW BAKKER 
AAN HUIS 

voor  eon  dagelijks 
vers produkl 

R. v.d. SCHAAF 
Streek 117 

8463 NE ROTSTERHAULE 
tel. 05137-1972 

Administratiekantoor en 
Belastingadviesburo 

A. OORD 
Voor het verzorgen van uw: 
* bedrijfsboekhoudingen 
* administraties 
* EITV/ en loonaangiften 
* A en T biljetten 
Schoteriandseweg 92, Nieuvvehome, 
telefoon 05135- 1674 /1467 
Nieuweweg 6A, 8723  EA  Koudurn, 
telefoon 05142-255Z b.g.g. 1457 

KALSBEEK speelgoed 
MIDSTRAAT 68 JOURE teI.05138.3811 

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



naar: 

Voor een nieuwe 
of een goede 

gebruikte FIETS 

Akkerman 
Rijwielen 

U OOK: 

k,°% IgkIEVek „ 00

/t/ 

 

VOOR AL UW: 

VERGADERINGEN 

RECEPTIES  

ETC. 
tai Ft  A N «r^.. UITVOERINGEN 

BIJ ONS KUNT 

SLAATJES 

KROKETTEN 

FRIKANDELLEN 

KOMEN HALEN 

STREEK  116 

8464 NH ST.JOHANNESGA 

St. Johannesga, tel. 05137-1320 

Schil de rsbedrijf 
ROTTUM 

Telefoon 0 5137 - 1526 

ook voor 
restaurallaworkzaanrhadon 

naar  

IL a hem hum§ 
8514 CA OUWSTER NIJEGA 
Meerweg 12 
telef. 05137-1593 
b.g.g. 05135-1590 

05144-1248 
05137-1953 

OK  
VOOR LEVERING VAN 0 K PRODUKTEN 

ZOALS: 

BENZINE, GASOLIE, PETROLEUM, 
BOERENGASOL1E, MENGSMERING, 

LUCHT, OLIE EN VETTEN ENZ. 

BELEEFD AANBEVOLEN: 
GERRIT EN ANNA DE LEEUW 
STREEK 121 ROTSTERHAULE 

TEL, 05137 1214 

HUI 
ROTSTERHAULE B.V. 

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

Langedijk 1 
8463  NP  Rotsterhaule 
Telefoon 05137-1475 

        

 

éér 

      

      

meer voordeel 
op de koop toe 

   

a  

  

     

      

        

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

Streek198 Rotsterhaule 
12'05137-1216 

Gebruikte Meubels en Keukens. 

S•Ardgitittig 

Pollé 7 

224,t‘tathauld 
Tel.: 05137 - 2002 



De stand is  hier  nu : 
D.W.P. 5 4 1 0 9 
V.V.T. 5 3 1 1 7 
Q.V.C. 5 3 1 1 7 
N Wand 5 2 2 1 6 
\Volk um 5 2 1, 2 5 
Balk 5 '2 0 3 4 
DelfStrahuizen 5 0 1 4 1 
Jistruni 5 0 1 4 1 

15— 5 
18-10 
11-10 
12— 8 

8— 8 
11-14 
7-16 
5-16 

Jouster_40.,ourant 
ZATERDA0 15 OCYf011ER 1955 
St. Johanneriga: 

14.30 u.: D.W.P.—Zaluwen 
(A-Jun.) 

16.00 u.: D.W.P.—V.V.T. 
Delfstraludzon: 

14.00 u.:-D'huizen--C.V.V.O. 2 
(B-Jun.) 

15.15 u.: D'huizen 2—De Kooi zin 
Idekenlinizen: 

15.00 u.: V.V.I.—D.W.P. (B-Jun.) 

ZONDA.0 10 oUTOBER 
Joure: 

12.00 	Friso—W.Z.S. (A-Jun.) 
12.45 u.: De Kooi—Leimimer 

(I3-Jun.) 
14.00 te: De Kool--Demmer  

(A-Jun.) 
Langweer: 

11.45 u.: Iiangweer 2—C.A.B. 3 
13.30 u.: Langweer—O.N.F. 

St. Nicola:1,8ga: 
12.00 u.: Renado-C.A.B. (A-Jun.) 
13.30 u.: Renado—Blue Boys 

Vegellnseerd: 
13.00 u.: F.IP.S.—Terhoree 

DONDERDA0 20 OCTOBER 
Joure: 

20.00 u.: Lunehr. Klornpmakee 
Ledenvergadering 
IJsclub „Vleeke Joure" 

iiiiill11111~111111111111.111111111111M111111111111111111~1 

1).W.P.—WORKUM 3-0 
In een boeiende wedstrijd bleef D.W.P.  
baits  In eigen huls en werd Workum met 
een 3-0 nederlaag teruggezonden. Niets 
wees bij de rust echter op een overwinning 
want gedurende de gehele eerste helft wo-
gen beide partijen goed tegen elkaar op. 
De ruststand 0-0 gaf dan ook belde partijen 
loon  near  werken. 
Direct na de thee zette D.W.P. een hevig 
offensief in (en Workum werd in de verde-
diging teruggedrongen. Het was rechts-
binnen Sloothaak, die met een enorm hard 
schot doelman van Gasliga kansloos sloeg. 
1-0. Het is verrassend hoe deze speler, van 
origine Wok, zich de laatste wedstrijden 

- ontpopt als een prima spelverdeler in de 
voorhoede. Het spelpeil V. d. vleugel Sloot-
haak-van Dijk stijgt iedere wedstrijd. Ter-
wijI het spel nu ook goed over de vleugels 
-wordt opgebouwd komt er veel meer ver-
rassing In de aanval. tilt twee van deze 
aanvallen wist de als linksbinnen opgestel-
de Mulder, die van plaats had verwisséld 
met middenvoor Akkerman, even zovele 
doelpunten te scoren. Eerst werd een aan-
val van rechts op beheerste wijze afge- 
werkt (2-0)  on (Marna  één van links (3-0). 
Meteen was Worktun een geslagen ploeg. 
Wel probeerde stopper Boersina de bakens 
te verzetten, door zelf mee ten aanval to 
tr. -0(1(er', doch de  geed  spelende D.W.P.- 
L .erhoede gaf geen duimbreed grond 
cadeau en alle pogingen leden schipbreuk 
op deze hechte verdedigingsmuur, terwijl 
de Hoop  NJ  verre schoten steeds paraat 
was. De gehele ploeg speelde of er reeds 
een kampioenschap was te verdienen. 
A Is wij toch een uitblinker willen noemen 
dan is het de rechtsachter Visser, die in 
deze wedstrijd duidelijk onderstreepte, dat 
ook hij in het stoeperspilsysteem als ver-
dediger op zijn plaats is en niet noodge-
dwongen In de voorhoede behoeft to wor-
den opgesteld. 
Goalge t ter  Fenced  sma van 1Vork  inn  heeft 
onder bewaking van Visser geen enkel 
ogenblik zijn reputatie kunnen .bevestigen. 
Overzicht 4e klasse A,  Zinc.  
De grote verrassing kwam uit Nijland  
wear  de thuisclub het bezoekende* V.V.T. 
Dinar ilefst met 44 versloeg. 
Delfstrahuizen deelde de punten  breeder-
lijk met het bezoekende Jistrum (2-2), zo-
dot het eerste puntje binnen is. 
Q.V.C. bleef thuis de  bees  over Balk. In 
een doelpuntrijke wedstrijd (5-3) nam de 
th icluii zelfs een 4-0 voorsprong alvorens 
L 	non  hod  kwam. Toen werd het nog 
spannend, want de bezoekers wisten door 
middenvoor Baranajan tot 4-3 In te lopen, 
alvorens middenvoor van Rooyen de zege 
veor Q.V.C. met een vijfde doelpunt veilig 

t elde. 
D,w.p. steeg, door een verdiende 3-0 over-
winning op Workum, naar de eerste plaats. 

Het programma voor morgen luidt: 
Ilerginn: Jistrum—Nijland 
Balk: Balk—Delfstrahuizen  
Work  urn: Workinn—Q.V.C. 
St. Johannesga: 

Aanvang wedstrijden 15.30 uur. 
Hoewel Jistrum het eerste puntje binnen 
heeft geloven wij Nijland toch een overwin-
ning te mogen voorspellen. 
Balk zal Delfstrahuizen wel met een ceder-
long terug sturen. Vooral nu de bezoekere 

door schorsing van een paar eigen spe- 
lers door het  hie-emir 	met enige invallers 
moeten  nit  komen. 
Workiiin-Q.V.C. is een strijd tussen twee 

buurtclubs waarvan de uitslag wel dicht in 
de buurt van een gelijk spel zat 
D,W.P. krijgt meteen een aanval van V.V.T. 
op het leiderschap te verduren. Spelend in 
dezelfde vorm  ale  vorige week tegen Worm 
lcum ligt een overwinning binnen het be-
reik. Vooral als men schutters  Bosnia  — 
middenvoor — en Visser — links buiten — 
eau banden weet te leggen. 

Zaterdag-nriddageoinpetitie: 
V.V.I.-Balk 2 	 8-1 
De  Roo;  zm-II'veense 13. 1-2 
D.W.P. 2-D'huizen 2 	2-8 
H.J.S.C. 2-Nijland 2 	3-2 
Woudsend 2-Oudega W 0-2 
Terhorne zm-Y.V.C. 2 0-0 
1I'veense. 13 2-D.O.G.  Mil  1-6 
C.V.V.O. 2-V.V.I. 2 	5-1 

A Jun. afd, A: O.N.S.-Blauw Wit 	2-2 
Workum-Hark, Boys '1-0 
Zwaluwen-Wveense 13. 2-4 
H'veense Boys-D.W.P. • 5-3 
C.V.V.O. 2-V.V.I. 	0-6 

20 'dense A:  

klasse C: 

3e klasse D: 

B Jun. afd. D: 
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Uw verslaggever 

L.E.S. te R. 

Schaatswedstrijden v,v. D.W.P. op woensdag 21 januari. 

Woensdag 21 januari was het weer raak voor de leden van D.W.P. om onder-
ling uit te maken wie de nieuwe kampioen schaatsenrijden van D.W.P. werd. 
Daar Jan Dijkstra zijn titel niet kon verdedigen, wegens een gebroken teen, 
werden er allemaal speculaties gemaakt omtrent zijn broer Geert, die de 
eer van de familie Dijkstra hoog moest houden.Maar daar Geert woensdag 
voor het eerst op de schaatsen stond„zou dat een hele klus worden. 
Met o.a. de cracks A.de Jager en J. Wierda en niet te vergeten outsider 
J. Otter welke een zeer verdienstelijk schaatser bleek te zijn, en vorig 
jaar als nieuw lid bij D.W.P. werd ingeschrewen. 
Er waren 36 spelers die zich hadden ingeschreven, maar helaas waren er 
toch weer 12 spelers die zonder tegenbericht niet kwamen opdagen. 
Dus bleven er 24 spelers over die er een bijzondere spannende wedstrijd 
van maakten, al was het ijs niet in optimale conditie, er waren toch mooie 
races te zien, zo ging trainer J.de Vries als een volleerd schaatser over 
het ijs, en moest H.de Vries door een valpartij de strijd staken. 
De tweede ronde was van grote betekenis voor de mindere schaatsers daar 
de beide favorieten om de titel A.de Jager en J. Wierda elkaar moesten 
bestrijden, na een paar keer kamp te hebben gereden, was het J. Wierda 
die na een spannende strijd als winnaar tevoorschijn kwam. 

Ook G. Dijkstra kwam wat gelukkig een ronde verder, doordat J.van Hes 
eveneens door een valpartij de strijd moest staken. 
Zo bleven er 6 spelers over om in de finale ronde uit te maken wie zich 
de kampioen van D.W.P. mocht noemen. En daar P. Renes niet bleek op-
gewassen tegen J. Wierda, en G. Jager het tegen A. Huisman moest afleggen, 
en G. Dijkstra van outsider J. Otter verloor, moesten die winnaars met 
elkaar aan de slag om de titel. En daar was het J. Wierda die zich na 
een spannende strijd de nieuwe kampioen van D.W.P. mag noemen„met J.Otter 
op een verdienstelijke tweede  pleats,  en A. Huisman met een gbede derde 
plaats. Om de overige plaatsen (4t/m6) werd eveneens fel gestreden, 
en het was G. Dijkstra die beslag wist te leggen op de vierde plaats, met 
P. Renes als goede vijfde, en G. Jager legde beslag op de zesde plaats. 
Het was een zeer geslaagd toernooi, mede dankzij verschillende mensen 
die zich weer goed hadden, ommalles goed te kunnen laten verlopen. 
De prijzen die beschikbaar waren gesteld door AKTIE05, werden uitgereikt 
door G,de Jong. Langs deze weg wil ik namens alle schaatsers onze dank 
uit, brengen voor een plezierig avondje schaatsen, aan de leiders, de 
starter, de mensnn aan de finisch, en tevens de Ysclub Eensgezindheid 
bedanken voor het gastvrije gebruik van hun ijsbaan. 

Geert Dijkstra, 

Wedstrijdverslag D.WpP. H.J.S.C. 

Na een kwartiertje spelen bleek wel al dat Hommerts technischer was dan 
ons, maar wij kregen wel enige kansen in deze periode, waaronder een schot 
op de paal, en een terecht afgekeurd doelpunt.De eerste helft speelden we 
op de Engelse wijze, de bal met een verre trap naar voren. 
Op het harde veld liepen we dankzij deze speelwijze konstant achter de 
tegenstander aan, met als gevolg 2 tegen doelpunten. De tweede helft deden 
we, wat we de eerste helft ook hadden moeten doen, geen lange ballen naar 
voren, maar proberen elkaar de bal toe te spelen. Dit lukte lang niet 
altijd evengoed, maar het spel werd wel beter. Helaas konden we ook weer 
geen doelpunt maken, dit in tegenstelling tot de tegenstander die enkele 
Oársoonlijke fouten van ons direkt met nog 2 goals afstrafften. 

--8-- 



Geachte leden, donateurs en adverteerders. 

Nu we bijna 2 jaar met ons clubblad  "It  Wite Pealtsje" bezig zijn 

leek het ons wel een leuk idee, om er eens 

clubblad wel interessant genoeg is voor u. 

Er zullen altijd wel mensen zijn die op of 

zullen mensen zijn die zeggen ga zo door. 

Maar waar het ons als redaktie om gaat, is 

achter te komen, of ons 

aanmerkingen hebben, en er 

een clubblad naar ieders 

tevredenheid. En daar willen wij als redaktie graag proberen achter 

te komen, middels een vragenlijst. 

U begrijpt dat wij als redaktie vele vrije uurtjes met het clubblad 

bezig zijn, wat we overigens met heel veel plezier doen, om het club-

blad aan het eind van de maand weer door uw brievenbus te laten glijden. 

Natuurlijk kunnen wij als redaktie niet alles alleen doen, daar is óok 

uw hulp voor nodig. De wedstrijd-verslagen zullen toch van de spelende 

leden moeten komen, en het mag gezegd worden, dat het ons niet tegenvalt. 

GA ZO DOOR!!! Maar ook donateurs en niet leden kunnen hun verhaal kwijt, 

alsmede de adverteerders. 

Verder hebben wij alle medewerking van het bestuur, en konden we de af-

gelopen wek en zelfs een tweede typemachine in gebruik nemen, dankzij 

INSTITUUT NOORD uit Joure, die een typemachine gratis beschikbaar stelde. 

En dan hebben we de bezorgers van het clubblad, die elke maand weer het 

clubblad bij u thuis bezorgen. 

U leest dus dat we van alle kanten worden geholpen, en daarom hopen wij 

ook dat u allemaal de vragenlijst zult invullen, zodat wij van de 

redaktie een goed overzicht kunnen krijgen van ons clubblad. 

U kunt de vragenlijst inleveren bij de redaktieleden of in de copybus 

in de kantine. 

Dit inleveren graag vóór 19 MAART aanstaande. 

dank en rekende op een ieders medewerking. 

Hallo beste lezers, dit wordt dan nummer 6 van het clubblad. 
Het ziet er naar uit dat de elfttedentocht en het koude weer 
ons de rug toe keren, gelukkig maar. Het zal ook weer eens 
tijd worden in competitieverband te gaan voetballen. 

We willen graag.  vele kampioenen begroeten in dit jubileumjaar. 
Ook kunt u de komende weken onze niewwe geluidsinstallatie bewonderen, 
gericht op het hoofd- en bijveld. Naar een omroeper wordt gezocht. 
In dit moeilijk winternummer vindt u weer de gebruikelijke rubrieken, 
verder een verslag van het sprintfestijá op de ijsbaan van "IJsclub 
Eensgezindheid" te Sintjohannesga en een zaalvoetbalverslag te Sint 
Nicolaasga. 

Bij voorbaat 

Van de 
redaktie-
tafel 



Vragenlijst voor de lezers van het clubblad  
IT  WITE PEALTSJE van de voetbalvereniging D.W.P. 

1. Bent u lid van D.W.P. 

2. Hoelang bent u dan al lid van D.W.P. 

3. In welk elftal speelt u 

4. Bent u donateur van v.v. D.W.P. 

5. Bent u adverteerder van v.v. D.W.P. 

6. Ontvangt u iedere maand het clubblad 

7. Is de bezorging altijd op de juiste tijd 

8. Leest u iedere maand het clubblad 

9. Slaat u weleens bepaalde rubrieken over 

Zo ja graag welke: . 

10. Kijkt u ook naar de advertenties 

11. Houdt u daar ook rekening mee met uw inkopen 

12. Is uw clubblad altijd duidelijk afgedrukt 

13. Missen er weleens pagina's uit 

14. Vindt u het clubblad interresant 

15. Wat kunnen er volgens u in het clubblad: 

mededelingen 

kleurplaten / puzzels 

tekeningen 

krantekoppen 

eigen meningen 

16. Wat vindt u van de maandelijks 

Elftal van de maand 
De aftrap van de voorzitter 
Van de bestuurstafel 
Van de redaktietafel 
Vanuit het jeugdbestuur 
Int ervieuw van de maand 
Yn 'n sulveren rane 
Herinnert u zich deze nog? 
Kaartrubriek 
Sport Medisch allerlei 
Sdhutterslijst 
Test u kennis der spelregels 

17. Moet er volgens u een maandelijkse: 

competitiestand 

competitieprogramma 

schutterslijst 

18. Ruimte voor eventuele op- of aanmerkingen: 

ja/nee 

ja/nee 

ja/nee 

ja/nee 

	 jaar 

	 elftal 

ja/nee 

ja/nee 

ja/nee 

jahee 

ja/nee 

ja/nee 

ja/nee 

ja/nee 

ja/nee 

ja/nee 

ja/nee 

ja/nee 

ja/nee 

jatrlee 

ja/nee 

ja/nee 

terugkerende 
rubrieken: 

goed/redelijk/overbodig 
goed/redelijk/overbodig 
goed/redelijk/overbodig 
goed/redelijk/overbodig 
goed/redelijk/overbodig 
goed/red-Aijk/overbodig 
goed/redelijk/overbodig 
goed/redelijk/overbodig 
goed/redelijk/overbodig 
goed/redelijk/overbodig 
goed/redelijk/overbodig 
goed/redelijk/overbodig 



HANDEL IN 
RUWVOEDERS 

• uut 7111_11t it 	"NO' 
-1 -1 J 

oses 
Ot% 

wv0ERI-0,-5\f3- 
""ORNE Th-'0 

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: 

rnstituut"ROORD" J 	J J _I 	_J 
De Finne 2, 8501 PC joure, Telefoon 05138-2021 

Transportbedrijf 

Nico de Wolff 

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

UwVictoria-Vesta 
adviseur 

wil even nagaan of 
harde tackles 

in de polis staan. 

In ieder gezi n gaat ergeen dag voorbij of er verandert 
wel iets. Er komt een nieuwe auto, nieuwe meubels 
warden binnengebracht of uw zoontje wordt lid van een 
voetbalclub. 

Maar dan moetie wel verzekerd zijn. Anders kan een  
tack  le voor een hoop financiële narigheid zorgen. 

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

uw adviseur: 

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

Ilictoria•Vesta 
'nvelliggevoel 

verzekeringen 
hypotheken 
financieringen 

Voor alle kleine 

MATERIALEN VOOR DE BOEREN 
zoals: HOOIVORKEN, 

KUILSNIJMESSEN, HOGEDRUKREINIGERS ENZ. 

HANDELSONDERNEMING 
ROELOF KOOPMAN, 
SCHARSTERBRUG 

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



11 I. modderman 
BROOD KOEK BANKET 

uw warme bakker dichtbij 

Acrenvern Crotban ter& 

VOCHTWERING— 
IMPREGNEERBEDRIJ F 

~I MS 11•111 ilk 	dial Ilk. 
111111141111. 	 II IM II IN II 
II a 	NI  

Duurzame bescherming  van  alle 
doorslaande gevels, schoorstenen  etc. 

Tel. 05130-- 25893 
Heerenveen 

-74 •‘z 	Griend Sport z • < 
VOOR HET kik, 	 EDE (A • dy N 

BETERE WERK 	 MIERKR  

MIDSTRAAT 98-8501 AT JOURE - TEL. 05138-6160 
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JELLE  VIII DELDEll 
MIDSTMAT 63 JOUR E -1.0. JOUSTER TOREti 
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met bezoradiensi aan huls 

tel. 05137 1226 
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'36 
rri 

Voor kakelverse 

eieren en kippeprodukten 

naar: 

TH.VISSER & ZN. 

Ouwsterhaule 

telefoon 05137 - 1369 

A. BRALS 
Grond- en 

sloopwerken 
M.J.HOGEBOOMSTRAAT 1 

SINTJOHANNESGA 
telefoon 05137-1269 
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4C- MI 	4;1  
CHINEES-INDISCH RESTAURANT 

HAPPY GARDEN 

LINDE GRACHT 29-31 
HEEREN VEEN 
TELEFOON 05130-29788 

0`' osk.'00%- 14x3 s• .vjo seck 
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SPORTHUIS 
DE LEEUW 
DRACHT 56 - 58 
HEERENVEEN 
TELEFOON 22418 

L_J 
Burg. Kuperusplein 59 

Telefoon 05130 - 24899 

Elke dag verse croissants, 
frans stokbrood  etc.  



In dit nummer hervatten wij de rubriek AKTIEFOTO VAN DE MAAND, zo- 

als de eerste keer al is verteld hoeft dit niet altijd een recente 

foto te wezen. Deze maand een hoogstandje van keeper WILLEM JAGER 

in een thuiswedstrijd van D.W.P. tegen concurrent V.V.I. 

Op de voorgrond een toekijkende ROEL BIJKER (van gelijknamige garage- 

bedrijf), GEERT DIJKSTRA (voeger en redaktielid van ons clubblad), 

KLAAS SNIJDER (agrarier te Delfstrahuizen en later uitkomende bij 

v.v. D'huizen) als laatste bekende op deze foto is SIETZE DRENT 

(voor D.W.P. destijds een dure aankoop, maar toch voor onze vereniging 

wel een succesvol speler geweest. Zelfs als trainer maakte hij bij 

ons al vele elftallen kampioen b.v. dames. Spoedig zullen wij hem weer 

tegenkomen met ons eerste elftal in de K.N.V.B., dit natuurlijk ervan 

uitgaande dat V.V.I. niet degradeert. 

Als laatste opmerking dat de foto is genomen in het jaar 1976. 



Horizontaal 
1 sponsor DWP 1 - 9 muziekinstru-
ment - 13 voertuig - 14 grond-
soort - 15 roofvogel - 17 metaal 
- 19 overleg - 20 strook - 21 
echtgenoot - 22 motorraces (afk.)-
24 getemd - 25 slang - 27 vaar-
tuig - 28 bar - 30 mnl. dier - 31 
dieregeluid - 32 noot r. 33 grond-
soort -  34 pers. vnwo  -  35 nummer 
(afk.) - 36 kleurmiddel - 38 ti-
tel (afk.) - 39 gevaarte -  40 
volksfeest - 42 sponsor DWP 4 - 
44 afvaardiging - 47 plaats -  48 
duivel - 49 noot -  50 mnl. dier 
53 ontastbare stof - 54 sporter 
56 onderscheidingsteken - 58 in-
houdsmaat (afk.) - 59 speelkaart 
- 60 keukengerei - 63 stopplaats 
- 66 noot - 68 getuigschrift - 69 
actieve zuurstof - 70 onderne-
mingsraad (afk.) - 71 familielid 
- 73 Eng. telwoord - 74 tengel -  
76 pl. in Gelderland - 78 droog-
vloer - 80 boom - 82 koraalei-
land - 84 pl. in NOP - 86 sponsor 
DWP 2 - 88 bijb.  fig.  - 90 bijb.  
fig.  - 91 water in Friesland - 92 
onbep. vnw. - 94 schets - 96 kaar-
tenboek 98 muziekinstrument - 
100 opstootje - 101 grondtoon -  
102 getuigschrift -  103 aandoe—
ning - 106 danig - 108 laatstleden 
(afk.) - 110 vreemde - 112 water 
in Friesland - 113 bar - 115 pl. 
in Belgig - 118 vrl. roofdier - 
120 vrl. beroep - 122 wetering - 
123 pl. in Gelderland - 125 niet 
even - 126 opstootje - 129 onder-
wijzer - 130 beginstreep  

Verticaal 
1 speels - 2 bijwoord - 3 schoor-
steenswart - 4 gebergte in Rus-
land - 5 vervoermiddel -  6 voeg-
woord -  7 titel (afk.) - 8 lie-
ver - 9 nv. in 0-Duitsland - 10 
pers. vnw. - 11 lastdier - 12 
strijdkrachten - 16 naar beneden 
- 18 klepper - 23 deel van een 
trap - 26 deel van de week - 27 
vertier - 29 dicht - 30 rustteken 
- 31 grote hoop - 34 deel van het 
gelaat - 36 grondsoort - 37 ge-
zond - 39 klein rond deeltje - 
40 schoollokaal - 41 koningsti-
tel - 42 openbaar - 43 muziekin-
strument - 45 verdieping - 46 
liever - 51 voertuig - 52 hond -  
54 verzameling vissen - 55 mager 
- 57 keurig - 61 seconde - 62 
kansspel - 64 pl. in Overijssel -  
65 vermeerdering - 67 muziekspel 
- 68 pos.  electrode  - 72 toe-
vluchtsoord - 75 planeet -  77 
land in Europa - 78 landbouwwerk-
tuig - 79 voorzetsel - 81 maand 
- 83 gewicht - 85 eskader - 87 
muurholte - 89 insektewapen - 
90 uitroep - 93 zware hamer -  
95 Am. geheime dienst - 96 voer-
tuig - 97 slang - 99 maanstand 
(afk.) - 102 aantekenboekje - 
104 voorzitter DWP - 105 vlakte-
maat - 107 werkelijk - 109 scheel 
- 111 eerwaarde heer (afk.) - 
114 bevel -  116 niet even - 117 
zwak - 118 dieregeluid - 119 
europeaan - 121 Japans bordspel 
- 122 noot -  124 en anderen 
(afk.) - 127 militair (afk.) - 
128 benedenwindse zijde 
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De eerste kruiswoordpuzzel in ons clubblad-bestaan is van de pers 
gerold. Wij wensen jullie veel puzzelplezier, het aantal letters 
D W en P's moeten worden geteld. 
Inleveren graag vóór 19 MAART a.s, in de copybus met vermelding 
van aaam en adres en het aantal letters. 



Geachte Sportvrienden„ 

Het is al weer enkele weken geleden dat we voor een zaterdagmiddag aan 
moesten treden voor een training. Daar we met "Sporters" onder elkaar 
waren, kan ik me het volgende moeilijk verklaren. Vorige jaren hadden we 
van diefstal ook al eens last, daarom doen we nu onze kostbaarheden in 
een af te sluiten kast. Zo ook deze keer legde ondergetekende het zijne 
er ook nu weer in. Wat anders wel altijd wordt gedaan is nu door eigen 
schuld misgegaan, want toen we na de training terug kwamen, bleek de 
kast nog open. Dit had niet mogen gebeuren, want nu moest ik het betreuren, 
Mijn beurs en klokje----jammer beide weg uit het hokje. 	 9 

Nu kunnen we wel zeggen had dit gedaan, of dat gepakt, maar ik vind als 
dit moet, zijn we wel ver afgezakt. Dit wou ik graag even kwijt in dit ge-
weldige clubblad (dit is wel eerlijkheid) want ik had graag mijn eigen-
dommen teruggehad. 

Anne Knol, 

Het Zaalvoetbaltoernooi van D.W.P. Bl, 

Zaterdag 24 januari gingen we naar de Donia-hal in St Nicolaasga, waar 
een zaalvoetbaltoernooi werd gespeeld. De eerste wedstrijd was om half 2 
tegen sc Joure, na een slecht begin waar we met 2-0 achter stonden 
knokten we ons goed terug en kwamen op 2-1 toen Ronald Zwier een pass 
verstuurde op de inlopende Marten Woudstra. We hadden nog de pech dat 
twee goals werden afgekeurd van Klaas Koehoorn en Anne Haven zodat de 
stand 2-1 bleef met nog 5 minuten te spelen kwamen we toch nog op gelijke 
hoogte door een schot van Anne, Eindstand 2-2. 
De tweede wedstrijd was tegen Balk B2, deze ging gewonnen met 2-1. 
De derde wedstrijd was tegen V.V.I. en deze werd gewonnen met 4-1, door 
doelpunten van Ronald Zwier, Fokke Woudstra, en Anne Haven 2 keer. 
De laatste wedstrijd was tegen Langweer, wij hadden in deze wedstrijd aan 
een gelijk spel genoeg, maar wisten de wedstrijd te winnen met 2-1 door 
doelpunten van Fokke en Marten Woudstra, zodat we kampioen waren. 
De plaatsen waren zo verdeeld: 1. D.W.P. Bi, 2. sc Joure B3, 3, Langweer Bi, 
4, V.V.I. Bl, en als laatste eindigde Balk B2. Toen hebben we de wedstrijd 
van de A junioren nog gezien, en gingen toen naar huis. 

Een speler van Bl. 

Zaalvoetbal D pupillen D.W.P. te Langweer op 31 januari. 

Beste D.W.P. fans, zaterdag 31 januari, hadden wij een zaalvoetbaltoernoo_, 
in Langweer. We vertrokken om half 12. In Langweer aangekomen bleek dat we 
de eerste wedstrijd pas om kwart over 1 hoefden te spelen. Eindelijk was het 
zover, we moesten spelen tegen Joure D6, die wedstrijd verloren we met 1-7, 
die ene goal werd gemaakt door Klaas Jansen. 
Toen de wedstrijd afgelopen was, moesten we een hele tijd wachten voor-
dat we de volgende wedstrijd hoefden te spelen, 
Toen dat weer zover was gingen we het veld weer op en leden onze volgende 
nederlaag 0-6. Gelijk daarna moesten we de volgende wedstrijd die we be-
zweet en wel ook verloren 0-3. 
De voldende wedstrijd zou ik de goal gaan verdedigen dat werd dus ook een 
groot verlies 2-6. Deze mooie goals werden gezet door Berno de Boer en 
Klaas-Henk Bosma. 
Voor ons was het dus geen leuke dag geweest maar eigenlijk toch wel. 

Tjalling de Heer. 
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U dealer: M, VEENSTRA 
Streek 174 

8463  NH  ROTSTERHAULE 
tel. 05137-1870 

KOM VOETBALLEN! welkom 
Rik voetbal 

vereniging 	P, EID 

AANMELDEN BIJ R.VISSER-DE VRIES 05137-1739  
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13t-1-  WITH & SPIJKSVgi 
oudehaske  

INRUIL FINANCIERING GARANTIE 
OOK VOOR ALLE VOORKOMENDE REPARATIES 

UW ADRES 

Autobedrijf 
iLtiC HOF  by  

ROTTUM - Tel 05137-1322 

Do kleine zaak met de Grote Service 

Tweewielerbedrij 

,E war JI-L A 

Oudehas- e 
Tel, 05130-77212 

Tevens benzinestation en autoservice 

Café-Restaurant - Zaalaccommodatie 

9 EFT  ANKER"  9 	

Hand last aat 50 
Scharsterbrug  

Voor een geslaagde kestavond en . 
tegen een betaalbare prijs. 

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

Vraag vrijblijvend prijsopgaaf bil de heer 11. Jonkman, Tel. 05138-2350. 

MABO 
Bootservice 

ZEILBOTEN 
ROEIBOTEN 
TRAILERS 
KANO'S 
SURFPLANKEN 
REPARATIE 

HaskenItgongen 3, 
OUDEHASKE 
Tel. 05130-77301 
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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 

amixtelOjittslalyrij 
„O. ittnetn 

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

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

DROGISTERII 

BABYZAAK 

'T IS MAAR EEN WEET, 
WAAR U POORTREffELIJK EET. 

GA NET EENS BIJ ONS PROBEREN, 
EN GE ZULT NOOIT BETER 
ADRES BEGEREN 

CAFETARIA "T CENTRO, " 
G. de Graaf, 

naast de  Jouster  Toren. Tel. 3390 i 

Veilig autorijden met onze rijopleiding 

AUTORIJSCHOOL VALKEIV1A 
VAMOFtiMI 

SCHEEN 53 - JOURE - 22 05138-2964 
De autorijschool met Bovag-garantie 
Theonefes is wekelijks te bezoeken. 

Bel vrijblijvend voor al uw informatie boven- 
staand teleloonnummer 

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

EN DOE-HET-ZELVER  it  
MIDSTRAAT 151 - JOURE 

REGTS 

SPORTKLEDING 
Ga eens een praatje maken 
met uw sportspecialist 

Mldstraat 39 
Tel. 2847  

Ook het speciale adres voor 
HENGELSPORTARTIKELEN 

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

GLAS 

SCHOEN REPARATIE 
Snel, voordelig 

en goed. 
Stomerij ouderwets 

goed en niet duur. 

SIRENC • 
schoenser vice 
14404•41 141. JOWS 

clean inn slorrlefil 
Sal 141, Jo" 

agx.h.it  

+de ime99 -• 

"I  
Teo  en Tineke Feenstra 	
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Midstraat 102 —Joure —Tel. 2450 

woanedele fan 9.00 oant 10.00 

1151 NEI DE  HAL!  
Us lepenIngstIldan bInnes 

oars 
(reeds tan 9.00 oant 21.00 oere 

( 	EK FOAR WERNINGYNRJOCHTING 

OEKOER 
DE JOUWER 

'discount  
FOTO - VIDEO • LECTUUR - BOEKEN 

Midstraat 153 - 8501  AK  Joure — Tel. 6460 

'discount  



MEDEDELINGEN 
Deze maand ontvingen wij weer een geboorte-kaartje n.l. van 

JAN en JANTSJE MULDER, zij kregen een zoon SAKE. 

Namens de redaktie en het bestuur van D.W.P. willen wij op deze 

manier hun van harte gelukwensen met deze geboorte. 

Van Jan hoorden wij inmiddels al dat Sake zijn eerste voetbal- 

lessen heeft gehad zodat dit wel goed zal komen. 

Ook  will  en wij even onder aandacht brengen, dat willen wij een 

geboorte of huwelijk plaatsen dit wel aan de redaktie moet worden 

doorgegeven, dit om misverstanden te bvoorkomen. 

redaktie. 

Tige bliid binne wy mei de berte fan Cis jonkje 

Sake 

JAN EN JANTSJE MULDER 

Baaider 22 	 16 febrewaris 1987 
8508 RS Doisterhuzen 

Aktie' 75, 

Even een woord van dank richting de heren Harry Visser, en Minne 
Modderman, de mensen die Aktie' 75 runnen. 
Zoals u misschien wel weet, verzorgen zij om de drie weken een kaart-
avond in de kantine van D.W.P..En dft het een groot succes is blijkt wel 
uit de deelname, want er komen elke keer weer een groot aantal mensen 
om een gezellige avond te kaarten. 
Verder verrichten zij veel werk achter de schermen bij D.W.P.,zoals het 
kopen van materiaal, ballen, doelnetten, enz. En tevens kunnen we altijd 
een beroep op hun doen tijdens toernooien of andere evenementen, dan 
stelt Aktie' 75 de prijzen beschikbaar, en ze hebben tevens de reclame-
borden in beheer. 
En de afgelopen weken konden we zelfs een splinter nieuwe geluids-
installatie in ontvangst nemen, hetgeen zeer op prijs werd gesteld. 
Nu kan het steeds weer talrijke publiek tijdens de pauze naar gezellige 
muziek luisteren, en kan de heer A van het Meer ook tijdens de pauze de 
winnende nummers: van de verloting via de luidsprekers bekend maken. 
Daarom willen wij als redactie,bestuur,leden,donateurs,en adverteerders 
Aktie' 75 hartelijk bedanken voor deze spontane geste 

Namens alle D.W.P.ers. 



Een verslag van de oefenwedstrijd D.W.P. 3- Hubert Sneek 2. 

Op deze zaterdagmiddag 31 januari hadden we een oefenwedstrijd tegen 
Hubert-Sneek 2. Het veld was hard tengevolge van de vorst, maar het was 
toch goed bespeelbaar. Orndat het hard was kregen we van leider GEERT DE 
JONG de volgende instrunies mee; geen tackles wanneer iemand op snel-
heid voorbij gaat, geen lange ballen, zoveel mogelijk in de voeten spelen 
en korte combinaties. 
Met deze les begonnen we enthousiast aan deze oefenwedstrijd op deze 
stalende zaterdagmiddag. 
Vanaf het begin had het derde de wedstrijd onder controle, doordat Hu-
bert-Sneek met 2 spitsen speelde kon FRANKE SLOOTHAAK, die voorstopper 
was goed inschuiven op het middenveld, zodat we een goede greep hadden 
op Hubert-Sneek. Nadat eerst nog enkele kansen om zeep geholpen waren, 
was het EGBERT JAGER die na een verdedigingsfout de  swore  kon openene 1-0. 
Hubert-Sneek kreeg ook een paar kansjes, maar de achterhoede van GEERT 
VEENSTRA en de goed meekeepende JAN KNIJPSTRA hadden de zaak goed onder 
controle. WIJNAND GOOTJES strafte een keepersfout genadeloos af door goed 
te storen in de verdediging van Hubert-Sneek 2-0. 
HARRY VAN DER VELDE speelde een prima wedstrijd op dit harde veld. 
PIET JAGER gaf via een combinatie een goede voorzet op dezelfde HARRY VAN 
DER VEDIE, die het hoofd koel hield en de bal een beetje breed legde zo-
dat de meekomende EGBERT JAGER zijn tweede doelpunt kon aantekenen 3-0. 
De eerste helft werd er prima gespeeld goede combinaties ondanks het 
harde veld, en vele kansen, zodat datgoede vooruitzichten voor de 
tweede helft zou geven. 
Maar helaas was dit niet het geval, de tweede helft had leider GEERT DE 
JONG, enkele omzettingen t.g.v. de wissel ALBERT HOL en EGBERT VAN HES. 
Hubert -Sneek had de zaakjes nu beter voor elkaar, EGBERT JAGER kreeg 
vaste bewaking, zodat de vrijheid die er in de eerste helft goed benut 
werd, nu geheel weg was. 
Hubert-Sneek kwam steeds beter in hun spel, zij waren nu het eerst bij 
de bal, onze posities werden niet meer goed bezet, men ging zweven. 
Leider GEERT DE JONG zag dit met lede ogen aan en na ongeveer 20 minuten 
greep hij in door het elftal om te zetten. 
We kregen na deze ingreep *eer grip op het spel. 
HARRY VAN DER VELDE bekroonde zijn goede wedstrijd met een doelpunt, hij 
omzeilde de buitenspelval en ging alleen op de keeper af, nu maakte hij 
het karwei zelf af 4-0. 
De concentratie in de achterhoede zakte iets weg, zodat Hubert-Sneek de 
stand iets dragelijker maakte, een beetje onoplettendheid zorgde voor 4-1. 
REMCO VISSER maakte er nog 5-1 van door een wreeftrap de bal langs de 
keeper te schoppen. 
We geloofden het toen wel weer en na een foutieve trugspeelbal kon Hu- 
bert-Sneek nog een doelpunt maken 5-2. 
Al met al een sportieve wedstrijd met 2 verschillende helften, een goede 
eerste en een slechte tweede. 
En gezien de eerste helft, goede vooruitzichten voor de tweede helft van 
de competitie. 

Uw verslaggever EGBERT JAGER 

Op zaterdag 21 februari speelde D.W.P. 3 een uitwedstrijd tegen H.J.S.C. 2, 
Op een zeer goed vlak, doch wel hard, bespeelbaar veld hadden wij net 
als de wedstrijd tegen Hubert-Sneek weer een zeer goede eerste helft, 
dit leverde ons een drietal doelpunten op van: HARRY VAN DER VELD (straf- 
schop, AUKE BOSMA en JAN SLOOTHAAK. De tweede helft was zoals van ouds 
bij het derde weer van een minder kaliber.
H.J.S.C. kon dit slechts omzetten in één doelpunt zodat de eind-:aitslag 
1-3 was in het voordeel van D.W.P. 3. 

Jan Knijpstra. 

--16-- 



D.W.P. in de ban van het zaalvoetbal. 

Op zaterdagmorgen 14 februari acht uur, Sint Jtt ontwaakt, enkele 

slaapdronken fietsers met voetbaltas zetten koers richting kantine, van-

waar het vertrek zal zijn naar de Doniahal te Sint Nicolaasga. 

De leiders van de eerste drie elftallen van D.W.P. hadden uit hun teams 

een vijftal ploegjes gevormd die de strijd in de zaal tegenelkaar zou-

den opnemen. 
Vertrektijd was kwart over acht, bijna iedereen was present al hoewel 

er op sommigen toch steeds gewacht moet worden, JAPPIE OTTER lag waar-

schijnlijk nog bij zijn vrouw op bed (geef hem eens ongelijk), maar 

was toch op tijd voor de eerste aftrap, ook de altijd op tijd zijnde 

SJOUKE MUIDER was afwezig. Van zijn broer Fokke kregen wij te horen 

dat ook SJOUKE nog op bed lag, echter wel in Dronten zodat hij hem 

moeilijk uit bed kon trommelen. Zonder Jappie en Sjouke vertrokken wij 

dus naar Sint Nicolaasga. 

Daar aangekomen dronken enkelen nog een lekker bakje koffie voordat 

de strijd volledig losbarste. 

Vele ploegen waren aan elkaar gewaagd zodat er zich spannende wed!,,  

strijden afspeelden. De uitslagen zijn echter tuseen Sint Jtt en Sint 

Nicolaagga blijven hangen zodat ik jullie niet kan navertellen. 

Winnaar werd op doelgemiddelde de ploeg van leider HERMAN DE HEIJ. 

Begtaande uit: Jan Knijpstra (keeper), Harrij Visser, Jurrit Visser, 

Jappie Otter, Rudie Waterlander en Auke Bosma. 

Scheidsrechters waren JARIG BRUINSMA (zeer streng dosch uiterst korrect 

en goed fluitend) en MINNE MODDEERMAN (beetje minder streng maar kan 

in de zaal ook wel meedoen). Al met al een zeer geslaagd toernooi, 

sommigen hadden zo de smaak te pakken gekregen dat zij zo wel weer 

los wilden. 	- GEERT DE JONG organiseerde voor zaterdag 21 februari 

weer een toernooi. Dat men elke keer weer leert in de zaal bleek uit 

deze zaterdagavond, een zaalvoetbaltoernooi van toch wel een behoorlijk 

peil met enkele goede en zeer spannende partijen. 

Zeer moeilijk had onze Zaalvoetbalploeg Haskerland dit spelend onder de 

:aam Joure, tregen uitgerekeild hun ging ie:lereen voluit. 

NadaL ik de uitslagen en eindstanden stiekum voor jullie het meege-

nomen volgen hier de uitslagen en standen, bij gewerkt door omroeper, 

statistikus DOUWE VAN DER SCHAAF. 

Joure 	Heerenveen 3 - 1 	Joure 

D.W.P. 	-  AJAX 	2 - 2 	AJAX  

P.S.V. 	- Joure 	1 - 0 	D.W.P. 

Heerenveen - D.W.P. 	5 - 0 	AJAX  

AJAX 	- P.S.V. 	1 - 1 	Heerenveen 

stand z.o.z. --17-- 

- D.W.P. 0 - 1 

- Heerenveen 2 - 1 

- P.S.V. 3 - 7 
- Joure 4 - 2  

- P.S.V. 1 - 0 



Einduitslag:  

1. AJAX 	4 - 6 
2. P.S.V. 	4 -  5 
3. Heerenveen 4 - 4 
4. D.W.P. 	4 -  3 
5. Joure 	4 - 2  

voor tegen 
9 	6 

9 	5 
8 	5 
6 	14 

5 	7 

Doelpunten gemaakt 
IJke de Jong 
Jippe Braaksma 
Joh. Heeringa 
R. Roffel 
Jolt Jager 
Klaas Huisman 
Harry vd Velde 
Jan Sloothaak 
Willem Visser  

door: 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
4 
1 
2  

Rintje Heeringa 
Sjouke Mulder 
Jappie Otter 
Albert Huisman 
Jurrit Visser 
Wienánd Dijk 
Henk van Hes 
Egbert van Hes 
Geert Dijkstra 

3 
1 (gun eigen dlel- 
1 punt, klasse Sjouke) 
1 
3 
1 
2 
1 
1 

Douwe bedankt voor het bijwerken van de uitslagen en het bijhoeden van 

de doelpuntenmakers. Valt nog te vermelden dat als doelpunt van dit 

toernooi ongetwijfeld de stifbal van JURRIT VISSER over PIET JAGER was. 

Als enige straf was de 2 minuten voor ROELOF ROFFEL.  

AJAX  bestond uit de volgende spelers: Jan Knijpstra, Egbert van Hes, 

Franke Sloothaak, Harry van der Velde, Jappie Otter, Roelof Roffel en 

Wijnand Gootjes. 
Uit de racties van de spelers is op te merken dat zo'n toernooi zeker 

voor herhaling in aanmerking komt. 

Jan Knijpstra.  

Vrijdag 30 januari was de 6e  kaartavond in de 
kantine met een record aantal van 30 deelnemers. 

De uitslag was: 
Winnaarsronde: 

1 M. Rondhout en G. de Jong 
2 H. Zwier en J.C.P. de Vries 

Verliezersronde: 

1 S. Mulder en E. Jager 
2 H. Boek en Hannes de Vries 

Poedelronde:  

1 W. Zwart en G. Boek 
2 H. Visser en Sj. van der Molen 

Vrijdag 20 februari kwamen 22 man aan de start voor de 7e  wedstrijd. 
Hiervan was de uitslag: 

Winnaarsronde: 	Verliezersronde: 

1 H. Zwier en Hannes de Vries 	1 mevr. Mulder en W. Zwart 
2 M. Rondhout en E. Jager 	2 H..,  Boek en S. Poepjes 

Poedelronde: 

--18-- 1. P.K. de Jong en Alb. de JCng 
2. mevr. de Vries en L. Schotanus 

In de competitiestand heeft  HARM  ZWIER nu de leiding overgenomen, 
2e is nu M. RONDHOUT en derde J.JAGER. 	BAUKE DE VRIES. 



HERMAN 
KLE INSIMIT  

uw echte warme bakker 

In koopcentrum JOURE 

Gezond leven is goed. Bloemen kopen voor je 
vrouw is goed. Eens vroeger opstaan is goed. Er op  
ell  in eigen land Is goed Elkaar lielhebben is goed. 

fliwelimihrlem 
.ffionwsIMIfitylikMm 

dur011iWORMw 
.11 11411. 

• ffiblail «limn 
IN roe 

• mliikAl 
100n  

JUWELIERSBEDRIJF 

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

SIGARENMAGAZWN 

DE HEY 
DE MERK 3 JOURE 

TEL. 05138.3501 

(ook Inleveradres 
voor toga  on  lotto) 

0,319etfriegthe 
dtbenkenbui5" 

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

Voor: LUXE GESCHENKEN 
TUINMEUBELEN 
HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN 

• 

Scheen 51 
Joure 

tel. 05138-3355  

TALBOT- PEUGEOT-DEALER 

Brilmonturen  venal  140,-

Contactlenzen 

Contactienavioelstof  fen  

Foto- en Filmartikelen 

Foto's In 2 dagen klaar 

Op vertoon van  doze  
advertentie  germs  wil 
10 olo korting MI aankoop 
van  eon  complete bril. 
(montuur Warms) 

L.4 EGGER OZ  
MIDSTRAAT 143 TELEFOON 
8501  AK  JOURE 05138-5254  

tie r.k.  kerk  

voor al uw veeg, en 
1•CSiauratiewerkzaamheden naar 

—at> 
voegbedrijf S. V.5. 

F, &W. SLOOTIMAK 
Scharsterbrog 05138.4872 
Heerenveen 	05130.88781 

SPEELCLUB „DE ROTONDE" 
JOURE 

Kloknnakerij 1 - 05138-6798  

„Observatie 24" 
„Nature! 21" 	 Hapjes en dranken gratis 

Vrijdags, zaterdags en zondags diverse buffetten gratis 

Henk Zoelendal Sport 
Midst:mat 55 Joure tel. 05138-388a 

UW ADRES VOOR ALLE 
SPORTBENODIGHEDEN O.A. 

VOETBAL—, ZAALSPORT—, LOOP— 
EN TENNISSCHOENEN 

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

—.—.—.—.—.—.— 

veer alle 
voorkomende 
werkzaamheden 
tel.05138.8211 bgg 2284 



handel in bouwmaterialen 
kunststofkozijnen en 
aanverwante artikelen 

Bouw- en Aannemersbedrijf 

FA. H. FABRIEK 
EN ZN. 

Streek 59 
St. Johannesga 
Tel. 05137-1207 

U. 
p.  

1 

.0  

it  I 

1111 

**Aar 
• 

VEEHANDEL Fa PEN 
VOOR AL UW VEE, GEEF  HET 

. EN H. PEN MAAR MEE (COMM. HANDEL). 

M.J.HOGEBOOMSTRAA1 9 
8464 NX SINTJOHANNESGA 
TEL. 05137 - 2071 

NIEUWEWEG 13 
8463 VE ROTSTERHAULE 
TEL.  05137 - 1340 

us 

 

containersvanuitHeetenveen... 
vooráluwafvalstoffen 

*****************************-• 

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 * 	LEDIGEN één of meermalen 
per week volgens vast 

tel . 05137-2019 	 routeschema. 
4he.**************************; 	  

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

Cri=12=211 
Tel. 05139-545  Tevens mini-containers. 

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

Met  melkproducten doordeweekse 
en  boodschappen 

DAGELIJKS  VERSE  groenten  en fruit 
Jell° do Jong 	Jan  Stuiver  
Poll°  3 	jaw AI.J. Hogeboosnatra at 15 
Ye/. 1707 	 1070  

TECHNISCH BEDRIJF 

W. MINN ES MA 
OUDEHASKE JOUSTERWEG 92 - TEL 05130-77370 

PAUNNEKEBUREN.SCHERPENZEEL GRINDWEG 188 

TEL 05810-230 

GAS-WATER- ELEKTRA- CV -DAK• ENZINeWERK 

• RKENO INOTALLATEUR 

    

Rabobank  0 
didat4k Loam,  u, 

azot • 

Heerenveen,  BURG . KUPERUSPLEIN 31/ 

KATTEBOS 146 /CRACKSTRAAT 21 /TOLHUISWEG 12/ 

Rotsterhaule,  STREEK 1 38 

De 
adver teerders 
maakten deze 

uitgave 
mogelijk. 
Bedankt 
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