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De zekerheid met prijs en 
kwaliteit g6éd te zitten! 

TEXTIEL 
MEUBELEN 

STREEK 180 -ROTSTER HAULE - TEL05137- 1310 

Garagebedrijf 	,ffeemw 

BIJKER 

A.P.K. - Reparatie - Onderhoud en Handel 
Streek 130 - 8463 NE Rotsterhaule - tel. 05137-1560 

Wij leveren: 

antivries 
koelvloeistof 
accu's 
banden 
antiroestbehandeling 
schokbrekers 
mistlampen 
ruitentvissers 
uitlaten 
onderhoudsbeurten 
remservice 

Massey Ferguson 

M F Al GENERATIES LANG 
's WERELDS MEEST 
VERKOCHTE TREKKER 

Off, MASSEY-FERGUSON DEALER  

Akkerman 
Mechanisatiebedrijf 

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

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

TUIN-EN KAMERPLANTEN! 

en 
NATUURLIJK OOK VOOR 

TUINAANLEG EN ONDERHOUD 
NAAR 

Gebr. De Koning 
Meerweg 3-5 - Rohel - Tel. 05137-1331 

RIJW IE  LEN  

BROMFIETSEN 

TWEEWlELERBEDRIJF 

J. KRIKKE  
Streek 107 • ST. JOHANNESGA 
Telefoon 1487 

Streek 131 Rotsterhaule 
telefoon 05137-1494 

A. van Zwol 

1

),  
ZENTRASPORT  
INTECIFITIONAL  

Voor  al  uw  SPORTEENODIGDMEDEN 
on *on  GOED ADVIES  
Is hot Whits minim 

JAC. DE VRIES 
Dracht 32 
Heerenveen / tel. 24969 

HOCEDIJK 126 SINT JOHANNESCA 
TEL: 05137-1818 

t/4)  

"te«  
Vierhuisterweg 25 

	
BOERDERIJ- 

VIERHUIS 
	

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

	
BRUIN  CAFE 



direkt nog helpen met 
In dit nummer o.a.; 
Aktiefoto van de maand, Yn 'n sulveren ráne, mededelingen, In-
terview van de maand, enz. 
Verder Programmaoverzicht Tournooien: 
- Koninginnedag 30 april: Het "Bijker Tournooi" voor A-jun. 

(voor de tweede keer) 
- Zaterdag 	23 mei : Tournooi le en 2e 
- Zaterdag 	30 mei : Mixtournooi 

het 

Het wordt nu ook wel weer eens 
tijd, beste lezers, dat we het 
restant van de competitie gaan 
spelen, het is tenslotte al be-
gin april. Maar goed, dat de 
winter laat is binnen gevallen, 
zodat er niet te vaak op de 
Europa-cup avonden moet worden 
ingehaald  (Ajax),  De meeste 
elftallen zijn al over de helft 
van het aantal wedstrijden. 
Van de redactie zijn er op het 
moment weinig mededelingen, 
alleen dat het redactieteam 
afscheid heeft genomen van 
Rintje (De Sadeleer'i red.) 
Heeringa i.v.m. zijn drukke 
baan. Wel zal Rintje ons in-

maken enkele rubrieken. 

Van de 
redaktie-
tafel 

Vrijdag 13 maart was alweer de 
achtste kaartavond in de cantine 
met 30 deelnemers. Nadat de kaar-
ten voor de laatste keren waren 
geschud, gingen de volgende perso-
nen met de vleesprijzen naar huis: 

Winnaars ronde 
	

Verliezersronde:  

1. G. Boek en H. Mulder 
	

1. H.L. de Jong en B. de Vries 
2. Mevr. de Vries en L. Schotanus 

	
2. B. Zwart en A. de Jong 

Poedelronde:  

1. W. Zwart en G. de Jong 
2. H. Visser en D. v/d Schaaf 

De competitie wordt nu aangevoerd door H. Zwier met 
gevolgd door M. Rondhout 40, G. Boek 38 en J. Jager 
punten. 

48 punten, 
met 36 

Koekaktie t.b.v. 
clubblad v.v. DWP 

St. Johannesga 

Koekaktie t.b.v. 
clubblad v.v. DWP 

St. Johannesga 

'.;>1""*""' 



naam 
adres 
woonplaats 
geboren 
burgerlijke staat 
beroep 
rookt u? 
drinkt u? 
voetbalt u? 
Zo ja in welk team. 
Zo niet welke binding  
met D.W.P. 

ATSJE PEN 
M.J. Hogebocmstraat 23 
Sintjolhannesga 
27 juni 1959 
Nog steeds ongehuwd maar 
Adm. medewerker bij een transportbedrijf 
Nee, daar ben ik gelukkig niet aan verslaafd. 
Ja, zo nu en dan nemen we er eentje. 
Nee niet meer na mijn knieblessure aan het begin 
- - 	van het seizoen. 
Zaterdags even bij het l kijken. 

Favoriete voetballer : Ruud Gullit en Marco van Basten en natuurlijk 
"Onze ROEL KIKKERT", want die hipte zo mooi in 
het veld. 

- voetbalster 	; De dames van O.N.B. uit Drachten. 
Favoriete voetbalploeg: Geen bepaalde voorkeur, als ze maar leuk voetba. 

laten zien. 
Favoriete voetbalccm-
mentator en waarom 
Onder welke trainers 
heeft u gevoetbald 

Welke vond u de beste 
en waarom 

Wat was uw mooiste 
wedstrijd en waarom 

Wat was uw slechtste 
wedstrijd en waarom 

Wat was uw mooiste 
doelpunt c.q. aktie 

Welke hobby's heeft 
u nog meer 
Favoriete lektuur 

Favoriete muziek 

Favoriete t.v. pro-
gramma's 
Favoriete films 
Favoriet eten 

Uw grootste wens 

Wat je verder nog wil  

Harry Vermeegen, dan kun je tenminste lachten. 

: Klaas Snijder, Sietze Drenth, Bouke de Vries, 
Yme DikkerLocm en Wietze Zwart. 

Vind ik niet zo'n leuke vraag maar Sietze was 
de "Utsjutter". 

Tegen Robur, de spannendste, maar we werden 
kampioen. 

Dat weet ik niet meer, maar wel als ik in de goal 
moest staan en de ballen die je wel kon hebben 
liet gaan, dan baalde ik niet een beetje. 

Dat was in de wedstrijd tegen De Walde (al een 
hele poos geleden) het was een blubberveld en 
harde wind. Toen we de wind mee hadden, gaf ik 
de bal een lel ongeveer vanaf de midden1ijn en tot 
mijn grote verbazing was het ook nog een goal. 

fotograveren en uitgaan. 
Ik lees bijna nocit, ja natuurlijk  "It  Wite 
Pealtsje" en de krant maar daar blijft het dan 
ook wel bij. 
BZN,  Bee Gees,  John  Denver  en verder alles wel, 
behalve hard rock. 

:  North  &  South,  sport en  Cosby  Show. 
• • Humor- en romantische films 
: Zo nu en dan een "chineesje" en verder vind ik 
"bijna" alles wel lekker. 

: Gezondheid voor iedereen en wat meer liefde voor 
elkaar. 

zeggen: 

Ik ben nu geen voetballend lid meer, ik wil het clubblad graag blijven 
lezen, want dat vind ik een keurig verzorgd blad. Ga zo door redaktie. 
En verder wens ik D.W.P. nog een goed seizoen toe en veel kampioentjes. 



Wij zijn erg blij met de geboorte 
van onze zoon en broertje 

9-endiule  

Hij weegt 6 pond en 30 gram 
en is 47 cm lang. 

WILLEM, MARTJE en  HARM  
VAN DER WAL 

18 februari 1987 

Heechhout 13 
8461 NE Rottum.  

,1?;•‘,. 

Oh ja, Rinkje, nog gefeliciteerd dat U al 1_21= jaar secretaresse bent 
van D.W.P. Zolang is er ook al damesvoetbal, waarvan ik ook al zolang 
lid ben geweest. 
Dat is ook een reden waarom ik er nu mee gestopt ben, ik wil n.l. nu een 
andere sport doen, wat weet ik nog niet, maar dat zien we volgend sei-
zoen wel weer. 

Rinkje op naar het volgende jubileum en dames ga DOOR HOOR"'" 
-.-.-.-.-.-.- 

Blozend van je compliment over het clubblad willen wij je bedanken voor 
je medewerking deze maand om ook deze rubriek weer te voltooien. 

redaktie. 

TE KOOP AANGEBODEN 

Voetbalschoenen maat 37, 38 en 39 

Joke van Hes 
H.J. Groenstraat 33 
Sintjohannesga 

Ook deze maand weer enkele geboorten, namens 
de redaktie iedereen van harte gefeliciteerd. 

Een wonder is het telkens ;veer, 
't nieuwe leven, zo gaaf en teer. 

Dankbaar en blij geven wij u kennis van de geboorte 
van onze zoon en broertje 

Stefan Theunis 
Wij noemen hem Stefan 

Bliid binne wy mei de berte fan 
Us jonkje 

jan hamen 

Jan en Riekie Dijkstra-Kramer 
Robert Andries 

5 maart 1987 

Pr. Marijkeweg 12, 8463 VJ Rotsterhaule 

G. WIND 
J. WIND - POEPJES 

11 maart 1987 

Marwei 41 
8508 RB Dolsterhuzen  



De mentaliteit in de teamsport. 

Als je aan teamsport doet, heb je je ook te houden aan die teamsport-
regels. Deze zijn: 
1. Aanwezig zijn op de training en bij de wedstrijd, verplicht afmelden 
via leider of trainer met een geldige reden, je kunt je team en de 
trainer niet zo maar in de steek laten, ze rekenen ook op jou. 
2. Een voledige inzet op de training, want de training is de basis voor 
een wedstrijd. 
3. Een goede warming-up voor de wedstrijd, zorg dat je op tijd voor de 
wedstrijd aanwezig bent. 
4. Sportief gedrag tijdens de wedstrijd tegenover je teamgenoten,de tegen- 
standers, en de scheidsrechter. 
Gun jezelf en je team een fijne, sportieve training of wedstrijd. 
Je bent samen met je sport bezig, je wint samen, maar je verliest 
ook samen!! Vergeet ook dan niet, iedereen maakt fouten!! 
Je bereikt niets met alleen maar negatieve reakties, ook al gebeurt 
dit vaak in het heetst van de strijd. Hier geldt dus ook: "Geven 
en nemen". 
Je moet ervan uitgaan, dat iedere speler evenveel waarde heeft, 
welke functie je in dat team ook vervuld. Dit houdt ook in, dat 
iedereen uit zo'n team zich wel eens ondergeschikt moet maken 
aan dat team: 
b.v. - op de bank zitten, terwijl je zelf vindt dat je beter bent 

dan degenen in het veld. 
- op de bank zitten, terwijl het "je beurt" niet is. 
- een complimentje maken voor de mooie voorzet waardoor jij 
goed kon scoren i.p.v. zelf alle eer te krijgen. 
een medespeler oppeppen i.p.v. te katten als hij zijn dag 
niet heeft enz. enz. 

We weten natuurlijk dat vrijwel iedereen in onze vereniging deze 
teamsportmentaliteit bezit, dus willen we alleen maar zeggen: 

"Wie deze (voetbal)schoen past, trekke hem aan". 

Trainers en leiders. 

Door de lange winterstop dit keer 
weinig voetbalnieuws van het jeugd-
bestuur. Het zaalvoetbal is inmid-
dels weer achter de rug. Alle 
jeugdspelers waren hierover zeer 
tevreden, zodat we gemeend hebben 
hier mee door te gaan. Zaalruimte 
voor het nieuwe seizoen is dan ook 
reeds aangevraagd. 30 April 1987 
organiseert D.W.P. wederom een 

A-jun. tournooi (zie advertentie). Tevens zijn er in mei weer di-
verse jeugdtournooien. Er zijn inmiddels ook 2 nieuwe trainings-
attributen bijgekomen, t.w. 2 doelen en een kopgalg (bedankt vrij-
willigers). 
Verheugd nieuws is dat er zich nog steeds nieuwe jeugdleden aan-
melden. Dit houdt echter wel in dat we ook steeds meer leiders 
nodig hebben. Heeft u zaterdags een paar uurtjes over en voelt 
u er wat voor om wat voor de jeugd te doen, neemt u dan eens 
contact met ons op. 

C. Visser. 

,VANUIT HET 

JEUGD 
BESTUUR  



Koninginnedag 

organiseert 

30 	april , aanvang 10 uur 

v.v. D.W.P. wederom het; 
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Deetnemende verenigingen: 

SLEAT OUDEGA(w) 
Hrv. Boys V.V.I 

Huflum  

R.K.O. 

N.O.K. 

D.W.P. 

Garagebedrijf 
BIJKER 
-  Marne  - Onderhoud en Handel 

Streek 130- 8463 NE Rotaterheule - tel. 05137-1560 

VERPLICHTE AUTOKEURING.  
Ook hiervoor kunt I] bij ons terecht. 
Vraag inlichtingen of maak een afspraak.  

Wij leveren: 
antivries 
koelvloeistof 
accu's 
banden 
antiroestbehandeling 
schokbrekers 
mistlampen 
ruitenwissers 
uitlaten 
onderhoudsbeurten 
remservice 
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Een aktiefoto uit het seizoen '83-'84 in de wedstrijd D.W.P.-V.V.I., 
eiduitslag 3-1. 
Van een afstand van zo'n 15 meter kopt JAN DIJKSTRA het derde doel-
punt voor D.W.P. binnen de palen, dit door een voorzet van KLAAS HUISMAN. 
Zelfs het Friesch Dagblad had het over een minivoetbalachtige kopbal. 
Hoewel de houding van JAN wel wat vreemd is, was dit toch een machtig 
doelpunt zoals hij in tijden niet gemaakt heeft, en waarschijnlijk nooit 
meer zal maken. 



Is voetballen 
een knullensport? 

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

KOM VOETBALLEN! 
Ook meisjes vanaf 11 jaar 
zijn welkom bij 	 

V.v. D.W. P. 

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. HEER ENVEEN 

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

II  Of Bankrekeningnr. 3307.14.880 van de Rabobank. 

s c.HEERENVEEN OP WEG NAAR 

EREDIVISIE  

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.Vlecht. 

en Tim merbedriff 
BANDSLOOT 3 
BANTEGA 	tel. 05145.229 

UW BAKKER 
AAN HUIS 

voor een dagelijks 

vers produkg 

R. v.d. SCHAAF 
Streek 117 

8463 NE ROTSTERHAULE 
tel. 05/37-1972 

Administratiekantoor en 
Belastingadviesburo 

A. OORD 
Voor het verzorgen van tror: 
* bectrijfsboekhoudingen 
* administraties 
* BTW en loonaangiften 
* A en T biljetten 
Schoterfandseweg 92, Nietrwehome, 
telefoon 05135- 1674 1467 
Nieuweweg 6A., 8723  EA  Koudum, 
telefoon 05142-2552, b.g.g. 1457 

KALSBEEK speelgoed 
MIDSTRAAT 68 JOURE te1.05138.3811 

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



Schildersbedrijf 
ROTTUM 

Telefoon 0 5137 - 1526 

VOOR AL UW: 
VERGADERINGEN 

,_504U  RAN  "1--S4 /  RECEPTIES UITVOERINGEN 

IC V eki‘  /1%  

C".  

STREEK  116 
8464 NH ST.JOHANNESGA  

BIJ ONS KUNT U OOK: 
SLAATJES 
KROKETTEN 
FRIKANDELLEN  ETC.  
KOMEN HALEN 

Voor een nieuwe 
of een goede 

gebruikte FIETS 
naar: Akkerman 

Rijwielen 
St. Johannesga, tel. 05137-1320 

ook voor 
rentauratinworkzaanshadan 

naar 

wilemlendrijF 
Ii  i  a hem Imam 

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

05144-1248 
05137-1953 

OK  
VOOR LEVERING VAN 0 K PRODUKTEN 

ZOALS: 

BENZINE, GASOLIE, PETROLEUM, 
BOERENGASOLIE, MENGSMERING, 

LUCHT, OLIE EN VETTEN ENZ. 

BELEEFD AANBEVOLEN: 
GERRIT EN ANNA DE LEEUW 
STREEK 121 ROTSTERHAULE 

TEL. 05137 - 1214 

IISB 
ROTSTERHAULE B.V. 

VOOR DE GROOT-HUISHOUDING 
Leverancier van alle schoonmaaktrenodigdheden 
Uitvoering van alle schoonmaakwerkzaarnheden 

Langedijk 1 
8463  NP  Rotsterhaule 
Telefoon 05137-1475 

Streek198 Rotsterhaule 
!' 05137-1216 

Gebruikte Meubels en Keukens. 

AgJa4Mittd 

Polié 7 

Matitathoude 
Tel.: 05137 - 2002 
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meer voordeel 
op de koop toe 
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De supermarkt van deze tijd! 
A. VAN ZWOL 
Streek 131 - Tel. 1494 - Rotsterhaule 



programma voor morgen luidt: 

Zwaagwe.steinde: 
Nijland: Nijland 
Delfstrahuizen: 
Staveren: Q.V.0 

V.V.T.—Jistrum 
—Balk 
D'huizen—Workum 
.—D.W.P. 3e klasse C : 

3e klasse D : 

Woudsend 2-Terhorne 8-0 
Y.V.C. 2-Nilland 2 	8-3 
O.N.S. 	 2 	0-4 
DOG zin-II'veense B. 2 11-2 
O.V.V.O. 2-D'huizen 3 12- 

afd. A: Blauw Wit-Hark. Boys 3- 
Heerenv, Boys-O.N.S. 	4- 

afd. D: Deltstrahuizell?P.V.V.9. 8- 
"'• 	• 	2- 

A Jun. 

13 Jun. 

(  

0 
1 
8 

ZATERDAG 22 OCTOBIM 
Joure: 

15.00 u.: De Kooi 2—O.N.S. 2 
.(B-Jun.) 

St. Johannesga: 
15.30 u.: D.W.P. 2-De Kool zm 

Zoals te lezen was in het vorige clubblad stond D.W.P. in 1955 riant 

op kop na een overwinning van 3-0 op Workum. 

Zaterdag 15 oktober 1955 werd de wedstrijd D.W.P. - V.V.T. gespeeld, hier- 

onder volgt een verslag alsmede de tussenstanden. 
Daarna een wedstrijdverslag van de nummer 1 en nummer 2 tussen D.W.P. en 

Q.V.C. met een verassende uitslag. Ook deze maand weer veel leesplezier. 

D.W.P. had beste dag 
2-1. 

De belde koplopers hebben elkaar In een 
gelijk opgaande strijd ontmoet gn onder- 
ling 	wie voorlopig de gele Ian- 
taarn ,zou mOgen voeren. 

rdtend is deze strijd in bet voordeel van 
J.P. .beslist, hoewel het tot een tiental 

minuten voor pet einde nog steeds gelijk 
was. 
V.V.T. begon met de 'vrij sterke wind in de 
rug, doch dit was voor D.W.P. geen be-
letsel om meteen enige gevaarlijke aanval-
ten op te bouwen.  lie  V.V.T.-verdediging, 
onder aanvoering van invaller-doelman  Ste-. tinge,  wist voorlopig het gevaar te beziwe-i 
ren. Ilelaas moest in deze periode de he..  '<waffle  stopper Feenstra uitvallen wegens; 
een onwillige knie. Rechtsachter Reinpe-
naar werd nu stopperspil, rechtsbuiten  Boo-
ma werd recidsaeliter en invaller Steringa 
— broer van de doelverdediger 	rechts- 
buiten. 	 • 
Desondanks sloot de zaak achter  'NJ  V.V.T. 
direct weer goed en doelpunten konden 
worden voorkomen. 
Beurtelings waren beide partijen in de aan-
val. Op fortuinlijke wijze kwam V.V.T. aan 
de leiding, doordat scheidsrechter de Wagt 

hij maakte geen sterke indruk — tot 
aller grote verbazing een doelpunt toeken-
de, gemaakt uit een indirecte vrije schop, 
te- ^wel geen enkele D.W.P.-speler de bal 
I, 	aangeraakt. Een protest zat dus met- 
een In de lucht, maar gelukkig behoefde dit 
de uiteindelijke beslissing niet te brengen. 
Ruststand 0--1, 
Na de rust had D.W.P. de vrij sterke wind 
in de rug en V.V.T. werd op eigen helft 
teruggedrongen. 
Reeds vrij spoedig wist D.W.P. gelijk te 
maken. Op het middenveld wisten .Water,_ 
la.nder en Sloothaak de bat vrij te maken. 
De laatste gat een pass op maat naar links- 
buiten Mulder en uit diens voorzet wist 
middenvoor Akkerman hoog opspringend de 
bal in de touwen te koppen. Een prachtig 
doelpunt! 1-1, 
V.V.T. probeerde de bakens te 'verzetten 
en enige gevaarlijke doorbraken waren het 
resultaat. De .gevaarlijke schutters Bosma 
en Visser werden echter prima bewaakt en 
goals leverden  doze  acties niet op. Stopper 
De Groot had middenvoor Bosma — zeer 
snel en direct schotvaardig — goed onder 
contróle Hij begint na enige wedstrijden 
reeds een zeer goede opvatting te krijgen 
van zijn teak. Vooral de wijze waarop hij 
tegen de geraffineerde  Bosnia  de positie 
'bleef dekken en niet de middenvoor bleef 
veigen, toeir deze probeerde hem voor het 
d./..K1 weg te lokken, was meesterlijk. 

De regen en vrWhartie wind deed afbreuk 
aan het spel eaihet was zeker wel een Mas-
se minder dan de-vorlge Week tegen Wor-
"cum. liet leek een wedstrijd te zullen wor-
den wivirin beide partijen zich reeds bij de 
'verdeling der punten hadden neergelegd. 
In deze periode wijzigde D.W.P. do opstel-
ling. Akkerman werd rechtsbuiten en do 
technicus Van Dijk middenvoor. En zowaar 
wist deze zijn ploeg de volle ~et te be-
zorgen. 
Het zoveelste duel De Groot---43osma ein-
digde In het voordeel van eerstgenoemde, 
die de bat opdreef en toen een dieptepass 
naar middenvoor Von Dijk lanceerde, die 
niet een -handige schijnbeweging stopper 
Kempenaar tilt positie  speckle  en daarna 
beheerst met het linkerbeen In do linker-
benedenhoek schoot, terwijl de doelman op 
rechts reageerde, Onhoudbaar vloog de bal 
In de touwen (2- -1): 
Bijna werd het nog 3---1 toen Van Dijk nog-
moats  doorbrak, doch de gladde bal gleed 
van zijn schoen en Steringa kon verder 
onheil voorkomen. 
Onder grote spanning  )(wain  het einde van 
een wedstrijd waarin D.W.P. verdiend won. 

Overzicht 40 klasse A, Zme. 
Er deden zich Zaterdag enkele verrassin-
gen voor in deze afdeling. Jistrum stuurde 
Nijland met een 2-0 nederlaag naar huls 
terug en wist daarmede de rode lantaarn 
in handen van Delfstrahuizen te drukken, 
dat zelf in <le uitwedstrijd tegen Balk een 
verdienstelijk gelijk spel (3-3) wist te 
behalen. 
Workumen Q.V.C. speelden in Workum. 
een felle strijd om het winnende doelpunt,  
dock  een over alle  Hides  dominerend Q.V.C. 
wist bet niet verder te brengen dan een 
1-1 gelijk spel. 
D.W.P, hield beide punten thuis door een 
soliamele, maar verdiende 2-1 overwinning 
op V.V.T. 
De stand is hier nu: 

D.W.P. 6 5 1 0 11 17— 6 
Q.V.C. 6 3 2 1 8 12-11. 
V.V.T. 3 1 2 7 19-12 
Nijland 6 2 2 2 12-10 
Workum 6 2 2 2 6 9— 9 
Balk 6 2 1 3 5 14-17 
Jistrum 6 1 1 4 3 7-16 
Delfatrabuizen 6 2 4 2 '10-19  

Het treffen In Zwaagwestelnde is er één 
tussen twee streekploegen. Poch zal V.V.T. 
beide punten wel thuis weten te houden 
door een betere techniek en veidspel dan 
het niet een prettig enthousiasme strijdend 
Jistrum. 
Nijland—Balk  lijkt echt een wedstrijd voor 
een gelijk spel, hoewel de thuisclub in de 
natte klei een voorsprong heeft op de be-
zoekers. 
Delfstrahuizen moet zeker In staat zijn om 
een gelijk spel tegen Workum te behalen. 
Vooral als men linksbuiten Folkertsnia — 
de goalgetter van Workum — weet uit te 
schakelen.  
DMA>.  staat wederom voor een zware uit-
wedstrijd, thans tegen Q.V.C. 
Fieri overwinning zou 	enigszins op 
fluweel zetten bij het beëindigen van de 
eerste helft der competitie Een nederlaag 
daarentegen zou voor Q.V.Ó. zelf in de eer-
ste  plants  gunstige perspectieven openen, 
terwijl meteen de spanning terug zou ke-
ren. liet zal dus spannen daar in Staveren. 
10en kleine overwinning voor D.W.P. lijkt 
wel areeptabel. 

20 klasse A: 
Het 

Balk 2-D.W.P. 2 	• 1. 3-1 
Wveense U.-O.N.S. 2 ":',• 1-1 
D'huizen 2-De Kooi zin 8-1 
lIeeg 2-V.V.I. 	 44 
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I ie end e veri assing in (IP vierde Masse 
Imam Zaterdag ji. ongetwijfeld  nit Stave - 
ren, wan r 	liet nog migemlugen 

r liefot met 3--- 0 wist te versiaan. 
ve ediend I e  Ica  in ploensploeg van het vort- 
ge seizoen speelde een prima wedstrijd en 
D.W.P. kreeg geen kans om zelfs de eer te 
redden. 
De wedstrijd werd door Rebel (12 rechter  Jon- 
i.]  I slim op uitsteltendo wijze geleid. 

werd zeer fanat lei( 001 <le ov erw  inn  big 
gevoeht  On  en het " `Week dat de Q.V.C'ers 
gelnden in het veld  waxen  geimmen ten-
einde hun laatste k  ails  met (hand en tand  
Ito  verdedigen. Geen ogenblik kreeg  eon  
D.W.P.-speler gelegenheid out zijn normale 
:pet te spelen. Ja zelfs leek bet soms of do 
Q.V.C.'ers stuk voor  slut(  sneller waren. 
Ongetwijfeld beeft het uitvallen van ree,hts.. 
achter Visser .bij D.W.P, geen goed i.);edann 
aan liet moreel van de ploeg,  <loch  het 
onreatvaardig 1.0V. Q.V.C. zijn bet falen 
van de gehele ploeg hieraan alleen toe te 
soli rij yen. 
13ij 	weed doelman Postma reeds bij 
de eerste D.W.P, aanval vervangen wegens 
een blessure aan één van zijn handen waar-
mede hij In een  Auk gifts vial.  
Zijn plaatsvervanger 13ijimma — momenteel 
In militaire dienst 	doeh bet vorige set- 
zoen doelverdediger van Q.V.C. I —  gar  zijn 
ploeg direct het. zelfvertrouwen terug door 
enige nitstekende safes en mede aan zijn 
prima verdedigen is het 'te danken dat 
D.W.P. overtuigend geklopt werd. 
Met wisselend sucees werd er steeds voor 
beide doelen gestreden, doch de verdedigin-
gen beheersten de situatie. 
Na een goed 'half uur spelen sloeg doelman 
De Hoop de bid precies voor de voeten van 
reehtsbinnen De Graaf en deze liep de  ball  
In bet net. 1-0. Met deze stand kwam de 
rust. 

Na de hervatting kwam D.W.P. fanatiek 
opzetten en het Q.V.C,-doel kwam onder 
zware druk te staan. 
Prachtige safes van doelman Bijlsma wis-
ten de gelijkmaker te voorkomen terwijl bo-
vendien de muur van vijf verdedigers voor 
het Q.V.C.-doel werd opgetrokken, waarop 
de Meeste D.W.P.-aanvallen te pletter lie-
pen. In het laatste kwartier wist Q.V.C. 
onder de druk vandaan te komen en hot 
spel te verplaatsen. En juist toen viel de 
beslissing waarvoor 	een half uur 
lang tevergeefs had gestreden, 
Bij <le eerste de beste Q.V.C.-aanval Bet 
men linksbinnen Duim volkomen vrij In.het 
middenveld de bal opdrijven, waarvan deze 
dankbaar gebruik maakte om met een 
strak schot doelman De Hoop kansloos te 
slaan. 2-0. 
Meteen was alle weerstand van D.W.P. ge-
broken en Q.V.C. werd oppermacbtig. Met 
een prachtige kopbal wist linksbinnen Dulm 
enkele minuten voor het einde de stand op 
3-0 te brengen. Met man en macht probeer-
de D.W.P. ont in leder geval de eer te red-
den, doelt ook hierin alai:kg-de men niet, hoe-
wel een kogel tegen de paal beter lot ver-
diend had. 
De gehele D.W.P.-plo og- speelde een teleur-
stellende wedstrijd en liet leek wel of men 
vooral mentaal niet tegen dergelijke wed-
strijden opgewassen is. 
De oorzaak van het falen Is natuurlijk niet 
voor 'honderd procent aan te wijzen, doch 
het kalen van het magische 'vierkant als-
mode het zeer slechte plaatsen waren wel 
de hoofdoorzaak. Bovendien zal in de ko-
mende wedstrijden de  <Writing  beter ver-
zorgd moeten worden, wil men tegen kop-
ploegen een redelijk resultaat behalen. 

Overzicht 40 klasse A, Zmc. 
Na Zaterdag l is er geen enkele ploeg meer 
In deze afdeling die ongeslagen Is. 

verloor nl. kansloos met 3-0 van 
een voor de laatste 49„ws fainatleks tstrijdend „ Q.V.C. in Staveren.i' 
V.V.T, won' gehe4

t 
 liolgens de verwachting 

van JIstrUm mee 4-0 en zorgde er der-
halve voor dat de achterstand op D.W.P. 
tot de helft word .gereduceerd. 
Balk zorgde voor een verrassing door in en 
van Nijland met 2-1 te winnen. 
Workurn behaalde een benauwde 3-2 zege 
op Delfstrahuizen. Een gelijk spel zou  tiler  
de beste verhouding zijn geweest. 

De stand Is hier nu: 
D.W.P 7 5 1 1 11 17-- 9 

7 4 2 1 10 15-11 V.V.T. 7 4 1 2 9 23-12 
Worlcuni. 7 3 2 2 8 12-11 
Balk 7 3 1 3 7 16-18 
Nijiand 7 2 2 3 6 13-12 
Jistrum 7 1 1 5 3 7-20 
Delfstralmizen 7 0 2 5 2 12-22 

jouster Courant 
27  oktober  1955 

 

KWIS l. Juventus 
************************ 
6. Wie was Nederlands bonds-
coach voor Kees Rijvers? 
a. Rinus Michels 
b. Jan Zwartkruis 
c. George knobel 
************************ 
7. Welke voetballer kwam het 
meest voor het Nederlands elf-
tal uit? 
a. Wim Jansen 
b. Puck van Heel 
c. Ruud Krol 
************************ 
8. Hoe hoog moet een hoek-
vlag minstens zijn? 
a. 160 cm. 
b. 150 cm. 
c. 180 cm. 
************************ 
9. Voor welke club komt 
Frank Arnesen tegenwoordig 
uit? 
a. Valencia 
b. Real  Zaragoza  
c. FC Barcelona 
************************ 
10. Welke club werd het sei-
zoen '81-'82 kampioen van 
België? 
a. Anderlecht 
b. FC  Antwerp  
c. Standard  Luik 

 

************************ 
TEST JE 

VOETBALKENNIS ************************ 
1. Trainer Cor van der Hart 
gaat in het seizoen '83-'84 
van FC Den Haag naar: 
a. SC  Heerenveen 
b. Volendam 
c. SC  Veendam ************************ 
2. De strijd om de supercup 
van het seizoen '82-'83 ging 
dit jaar tussen: 
a. Barcelona - Aston Villa 
b. Real Madrid -  Tottenham 
Hotspur  
c. Bayern  München - Manches-
ter  United  ************************ 
3. In welk jaar won PSV de 
UEFA-Cup? 
a. 1977 
b. 1976 
c. 1978 
************************ 
4. Welke andere Nederlandse 
club heeft ooit de UEFA-Cup 
gewonnen? 
a. Ajax  
b. AZ'67 
c. Feyenoord 
************************ 
5.  Ajax  heeft vier maal in de 
finale voor de Europacup I ge-
speeld. Drie maal won het. 
Mail-  een keer werd verloren. 
Tegen wie? 
a. AC  Milan  
b. Inter  Milan  
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Elftal van de maand. 
J 

C-junioren D.W.P. 
Boven v.l.n.r.: J. DE VRIES (leider), WIEBE VAN DER VEEN, GJALT VAN 

HES, RENE DE JONG, JURRIT WIERDA (leider), HENDRIKUS SCHOKKER, MARCO 

OENEMA. 

0I'der v.l.n.r.: HENK VEUGER, JAN DE VRIES, JAN DRENTH, HERMAN VAN ZWOL, 

HENK DE JONG, BENE MODDERMAN. 
Ontbreken: JOHAN BIJKER en YPE 7A.Y. DER ZIJPP. 

Een les 

Jongens, zei de leraar Nederlands, "Vandaag repeteren we spreekwoorden". 
Jan begon: "Na regen komt zonneschijn". Heel goed Jan zei de leraar, en 
nu jij Piet, die zei: "Gedeelde vreugd is dubbele vreugd". 
Nu was Wim aan de beurt, het brutaaltje van de klas. 
Hij zei: "Een gek kan meer vragen dan vele wijzen kunnen beantwoorden". 
De leraar die hem niet vertrouwde, vroeg hem nog een spreekwoord te 
noemen. Wim: "Wie de schoen past, trekke hem aan". 
De leraar werd boos en dreigde:"Nu vlug een spreekwoord, anders ga ik 
naar de directeur!" Wim: "Veel geschreeuw maar weinig wol". 
Woedend verliet de leraar de klas. 
"Als de kat van huis,is dansen de muizen", riep Wim door de klas. 
Even later kwam de leraar kalm achter de directeur de klas weer binnen. 
Wim fluisterde: "Het hinkend paard komt achteraan" 
Zo Wim, noem jij mij eens een spreekwoord!", zei de directeur, Wim:, 
"Een ongeluk komt zelden alleen". Verder kwam hij niet, want hij werd uit 
de bank gesleurd. "Bezint eer ge begint" riep hij uit, toen de leraar hem 
een pak slaag wilde geven, zei hij snikkend:, "Wat gij niet wilt dat u 
geschied, doe dat ook een ander niet". 
Wim werd naar huis gestuurd, en zijn laatste woorden waren:, 
"Oost West, Thuis Best". 
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Verbaasd kijken de drie vriendjes naar de bal, die in het doolhof 
ligt. De grote vraag is natuurlijk, welke jongen de bal kan berei-
ken. Probeer de weg maar eens te vinden! 

Goeie dwp kijkers, 

Zaterdag 21 februwarie heeft dwp een Toerooi gespeelt. 
Dat waren de d's, 
de eerste wedstrijt ging zo, een grote mont van die winnen 
we wel even maar mooi niet, het verhaaltje ging anders0  
we gingen de bak in. 11 - 0 veloren potverdorie noch eens 
aan toe, zijden we, maar ja volgende wedstrijd, 
ging ietjes beter ja 10 - 1 maar jullie zullen zeggen wie 
die gezet heeft, onze vertrouwde voetballer siebolt. 
Volgende minuuten gingen verder. Johan Kerkstra had goed 
zin (net zoals anders) want die had een gratis colatje ge-
kregen. 
Volgende wedstrijd albert op goal het ging weer beter 
6 - 0 veloren ja we stonden weer voor Joker. 
Maar het leven is hard. 
Volgende wedstrijd gin weer beter 4 - 0 voor die anderen 
we stonden nog steeds voor paal, maar ja niks aan te doen 
he want we haden geen een wedstrijd meer dus dat beteken 
weer naar huis Maar nog een ding, Wipie Crist heeft gezegd 
die lui voetballen 2 keer in de week 2 uur in de zaal 
Volgende keer is het ZO: DWP, de winnende ploeg. 

albert hessels, een dl speler. 
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Streep horizontaal en vertikaal alle gegeven namen weg. le. 
houdt dan een aantal letter over die de naam vormen van een 
voetballer.  flier  komen de namen: Arntz, Arnesen, Been, v. Bas-
ten, Bockling, Boeve, Braam, Bijl, Dekker,  Elden,  Gaasbeek, 
Go hit, Haar, Hovenkamp,  Huh,  Jans (2x), Koeman, Kraay, 
Krijgh, Kist, Kila,  Ling,  Maas, Olsen, Ophof, Rontberg, Tol, 
Treytel, Ta  Ian,  Vanenburg, Valke, Wilschut. 
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Oudehaske 

M. VEENSTRA. 
Streek 174 

8463  NH  ROTSTERHAULE 
tel. 05137-1870 

Uw  TORO 'dealer: 

KOM VOETBALLEN! welkom bij.......0._ 

voetbal 
vereniging 7151 

AANMELDEN BIJ R.VISSER—DE VRIES 05137-1739 

MABO-
Gootservice 

ZEILBOTEN 
ROEIBOTEN 
TRAILERS 
KANO'S 
SURFPLANKEN 
REPARATIE 

HaskertItgongen 3, 
OUDEHASKE 
Tel. 05130-77309 

ha bed 2.??011ner13012200b1) 
es ugsa et,  ass eijs gy 11111 Id 4-3 
ulsindeta Sag  laad  
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nufid hasss:* 	 

INRUIL - FINANCIERING - GARANTIE 
OOK VOOR ALLE VOORKOMENDE REPARATIES 

UW ADRES 

Autohndrijf 
(1.,Cey\ 	by 

FIOTTUM Tel 05137-1322 

De kleine zaak met de Grote Service 

Tweewielerbedrijf 

Tel. 05130-77212  

Tevens benzinestation en autoservice 

Café-Restaurant - Zaalacconunodatie 

9 9 	 --A  EFT  ANKER"  
Voor een geslaagde feestavond en . . . 
tegen een betaalbare prijs. 

Voor  toy  receptie - personeelsavond - koffielefel - diner - of laalsle pleisterplaals. 
Zaalcapaciteit 350 personen. Koffietafels en diners tot 175 personen.  

Viral;  vrijbkivend prijsopgaof bij de heer  II.  Jonkman, Tel. 05013-2350. 

Hollandiastraat SO  
te  Scharsterbrug  
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EKOER 
EK FOAR WERNINGYNRJOCHTING 

DE JOUWER 

Us lepenIngstIlden binnet 
woartedela tan 9.00 oant 18.00 

Wire 
treed, Ian 9.00 oant 21.00 oere 

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

EN DOE-HET-ZELVER 

REGTS 
MIDSTRAAT 151 - JOURE 

SCHOEN REPARATIE 
Snel, voordelig 

en goed. 
Stomerij ouderwets 

goed en niet duur. 

SIRENC 
schoenser vice 
1,142~1 141, Jan 

clean inn stomeni 
S al 141, kin 

I 

"nutteareoied + ,de lelie"  

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

SPORTKLEDING 

Ook het speciale adres voor 
HENGELSPORTARTIKELEN 

Ga eens een praatje maken 
met uw sportspecialist 

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

~street 39 
Tel. 2647  

'T IS MAAR EEN WEET, 
WAAR U VOORTREFFEIIJK EET. 
GA NET EENS  NJ  ONS PROBEREN, 
EN GE VILT NOOIT  BITER  
ADRES BEGEREN 

CAFETARIA "T CENTRUM " 
G. de Graaf, 

naast  de Jouster Toren. Tel. 3390  

Veilig autorliden met onze rijopleiding 

AUTORIJSCHOOL VALKEMA 
VAMORMI 

SCHEER 53 - JOURE - 05138-2964 

De autorijschool met Bovag-garantie 
Theorieles is wekelijks te bezoeken. 

Bel vrijblijvend voor al uw informatie boven- 
staand lelefoonnummer 

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 

al-11604ft slayrij 
,D+ ittntu 

ORNELIS 
Midstraat 130 -JOURE - Tel. 05138-2563 

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

DROGISTERIJ 

BABYZAAK 

"discounts  
FOTO • VIDEO • LECTUUR -BOEKEN 

Midstreat 153- 8501  AK  Joure — Tel. 6460 

-discount  



Vorige maand stond er als kop boven een rubriek: ”D.W.P. in de ban van 
het aalvoetbal". 

Op zaterdag 28 februari jongstleden werd er weer een onderling zaalvoet- 
baltoernooi georganiseerd te Sint Nicolaasga. 

Hieronder de uitslagen: 

D.W.P. 	-  AJAX 	3 - 0 

doelpunten: 1-0  Ralf  Eppinga, 2-0 Egb. van Hes, 3-0 Albert Hol. 

P.S.V. 	- 0.N.S.  4 - 0 
doelpunten: 1-0 Bertus van Zwol, 2-0 Auke Bosma, 3-0 Bertus van Zwol, 

4-0 Remco Visser.  

AJAX 	- P.S.V.  0-2 
doelpunten: 0-1 Jan Sloothaak, 0-2 Appie Huisman. 

D.W.P. - O.N.S.  3-3 
doelpunten: 0-1 Harry Visser, 0-2 Harry Visser, 1-2 M. Visser, 2-2 M. Visser, 

3-2 Piet Jager, 3-3 Henk de Vries. 

P.S.V. - D.W.P.  4 - 2 
doelpunten: 1-0 Jan Sloothaak, 2-0 Auke Bosma, 3-0 Bertus van Zwol, 

3-1 Piet Jager, 4-1 Albert Huisman, 4-2 Albert Hol. 

-  AJAX 	3 - 4 
doelpunten: 0-1 Wijnand Gootjes, 1-1 Harry Visser, 2-1 H. Visser, 3-1 

H. Visser, 3-2 Franke Sloothaak, 3-3 F. Sloothaak, 3-4 J. van 
Hes. 

eindstand: 1. P.S.V. 	3 - 6 	10 - 2 

2. D.W.P. 	3 - 3 	8 - 7 

3. AJAX 	3 - 2 	4 - 8 

4. 0.N.S. 	3 - 1 	6 - 11 

De winnende ploeg P.S.V. bestond uit de volgende spelers: Egbert Jager 

)keeper(, R. Visser, Appie Huisman, Jan Sloothaak, Auke Bosma, Bertus van 

Zwol. 

UIT DE PERS 

,,At ut su rnut..." 
SNEEK - Voetbal kan heel vervelend maar ook heel amusant zijn. En de 

manier waarop gistermiddag de zesde goal van Zwaagwesteinde tot stand 
kwam in de uitwedstrild tegen  Black  Boys, komt zeker in aanmerking voor. 
laatstgenoemde kwalificatie. Hoewel er eén Sneker voetballer was die daar 
anders over dacht en er een heel ongewone conclusie aan verbond. Het gebeur-
de allemaal tien minuten voor het einde. Zwaagwesteindetstond toen al met 
0-5 voor en speelde dus een gewonnen wedstrijd. 

LinkJrspits Sije Visserverscheeni  moederziel alleen voor kje Sneker doellijn, 
maar scoorde bewust niet. Hij wachtte op rechterspits Sipke de ang: Die kreeg met 
een "tikkie terug" de bal van Visser. Maar ook De Jong wilde (nog) niet Scoren. Het 
was immers veel leuker om te wachten op een Sneker verdediger om die vervolgens. 
voor joker. te zetten.  Black  Boys-speler Egbert Venema wildelzich daar wel voor 
lenen. Hij werd tweemaal door de benen gespeeld, waarna Sipke de Jong in alle rust 
Zwaagwesteindes zesde treffer maakte. Venema's reactie was: even opvallend als 
Dnverwacht. Onder het uitspreken van de volzin ,,At ut su mat, dan hoeft ut foar 
mij niet meer", verliet hij het veld om niet meer terug te keren. 



- D.W.P. 2 	Friese Boys 2 - Veenwouden 2 

- Veenwouden 2 R.W.F. 2 	- Friese Boys 2 

- Veenwouden 1 R.W.F. 1 	- Y.V.C. 1 

	

- R.W.F. 1 	Veenwouden 1 - 

	

- D.W.P. 2 	Veenwouden 2 - 

	

R.W.F. 1 
	

Y.V.C. 1 	- 

Y.V.C. 1 
R.W.F. 2 

D.W.P. 1 

.0•1 

en.  

1. Auto na een ongeval 
2. Twintig rovers op een rij 
3. Garderobe juffrouw 
4.1vMeisje in ondertrouw 
5. Drol in de zomer 
6.,'Olifant op het toilet 

Kar-na-val. 
Rijtuig. 
Klerenwijf, 
Aangetekendstuk. 
Vliegbasis. 
Bommenwerper. 

Club-festiviteiten 

Zaterdag 23 mei aanstaande organiseert D.W.P. een eigen toernooi voor 

1e en 2e elftallen op het sportcomplex te Sintjohannesga. 

De programmaindeling en tijden zijn als volgt: 

tijd 	veld 1 	 veld 2  

10.00 - 10.40 R.W.F. 	2 

10.50 - 11.30 D.W.P. 	1 

11.40 - 12.20 Friese Boys 2 

12.30 - 13.10 Veenwouden 1 

13.20 - 14.00 D.W.P. 	2 

14.10 - 14.50 D.W.P. 	1 

Vorig seizoen was dit een schitterend toernooi, met vooral van D.W.P.-zijde 

"ongelofelijk" mooi voetbal. 
Ook nu weer beloven dit weer schitterend spannende wedstrijden te worden, 

dus kom op tijd want vol is vol! Het bestuur, welke tevens is belast met 

de organisatie verwacht een grote publieke opkomst. 
Er zijn extra prijzen voor het snelste gescoorde doelpunt en de hoogste 

score. 
Het bestuur. 

Bloemlezing uit brieven, gezonden aan huisvestingsafdelingen in 
diverse gemeenten, 

1. ,even leg ik mij neer, om u een paar letters toe te dienen..... 
2. ,ik heb lekkage op de zolder, en dat is naar beneden gekomen 	 
3. ,ik vraag u niet om een woning, want die heb ik al, daarom vraag ik 

U:, om een andere woning..... 
4. Die hond blaft de hele dag, en met de kat is het net zo 	 
5. ,de drollen drijven in de gang, daar moet ingegrepen worden 	 
6. Het vijfde kind is op komst, en staat voor de deur..... 
7. ,ik zit uit nood in een onverklaarbare woning..... 
8. Mijn man loopt met bromgieters, en mijn borsten piepen ook 
9. ,mijn buurman stinkt naar gas, ik denk dat hij een gat heeft 	 
10. Ruim zes jaar ben ik getrouwd, met een kind van twee-en een half jaar. 
11. ,ik eis, dat ik net zo opgeschilderd wordt, als mijn buurvrouw..... 
12. ,ik wil gaarne voor een andere woning in aanmerking komen, want aan 

de ene kant is mijn vrouw zwanger, en aan de andere kant regent het in. 
13. Het vocht dringt door de vloer van de slaapkamer van mijn oude moeder, 

die helemaal beschimmeld en verrot is 	 
14. ,ik zit al twee jaar op een kacheltje te koken, en dat is geen doen.... 
15. Wilt u eens naar mijn bovenkamer komen kijken, want die zit vol met 

beesten, en mijn water loopt steeds maar door. 

Dingen van alle dag 



TER OVERNAME 
* 2 paar voetbalschoenen maat 35 en 36. 

• jeugdshirt ong. 6 - 8 jaar. 

GRATS AF TE HALEN BIJ: Rudij Vis 
Ouwsterhaule 
tel. 05137 - 1222 

MEDEDELINGEN 
Het is al weer enige tijd geleden dat wij een lijst plaatsten van de 
bezorgers van jullie clubblad, bij klachten kunnen jullie zich wenden 
tot de bezorger of rechtstreeks bij de redaktie.  

Germ  Sloothaak: - 
Kampweg 7 
Rotsterhaule 
tel. 05137 - 1286 

Jan Knijpstra 
Ringfeart 6 
Sintjohannesga 
tel. 05137-2007  

geheel Rohel 
Hoge dijk 
Polle 

- M.J. Hogeboomstraat Ruurdje Grondsma 
- de Grie 	M. Jansstr 11 

Oudehaske - Ringfeart 

- Oudehaske 

Harry v.d. Velde 
Schoterweg 18 
Rot stergaast 
tel. 05137-1034 

Arjen Veenstra 
Pr. Marijkeweg 3 
Rotsterhaule 
tel. 05137-2087 

Johannes de Vries 
Pr. Marijkeweg 23 
Sintjohannesga 
tel. 05137-1951 

Jan Mulder 
Baalder 22 
Delfstrahui zen 
tel. 05131704  

- Rotsterhaule ged. 
- Rotstergaast 

- Streek R'haule 
- Nieuweweg 
- Kadijk 
- Boerenstreek 

- Streek StJut 
- Siemenstelle 
- Kerkhoflaan 
- Pr. Marijkeweg 

- Delfstrahuizen 
- Bantega 
- Echtenerbrug. 

Rudy Vis 
J. Veldstrweg 44 
Ouwsterhaule 
tel. 05137-1222 

Bauke de Jong 
Binnendijk 1 
Rottum 
tel. 05137-1809 

Geert Dijkstra 
Jol 14 
Joure 
tel. 05138-4049  

- Ouwsterhaule 
- Haskerhorne 

- Rottum 

- Joure 
- Scharsterbrug 

Gauke Brouwer 	- H.J. Groenstr 
H.J. Groenstraat 6 	- Molenstelle 
Sintjohannesga 
tel. 05137-1500 

Rintje Heeringa - Heerenveen 
v Maasdijkstr 61 
Heerenveen 
tel. 05130-25412 

Bovengenoemde bezorgers krijgen in het vervolg telefonisch bericht, 
dat de clubbladen klaar liggen, in uitzondering worden ze gebracht. 
Meestal worden ze donderdagavonds inelkaar gezet, en wij als redaktie 
streven er naar om de clubbladen dan uiterlijk de zaterdags bij de 
leden, donateurs en adverteerders te bezorgen. 

redaktie. 



VERENIGINGSNIEUWS 

30 MEI MIXTOERNOOI 	30 MEI MIXTOERNOOI 30 MEI MIXTOERNOOI 

Oud-voetballers D,W.P. 
Gerard de Jong (keeper) 
Cees Krikke (keeper) 
Tjebbe Mink 
Evert Knijpstra 
Andries de Jong 
Jentje ten Hoeve  
Harm  Lap 
Simon Visser 
Jappie van Stralen 
Jan Haven 
Willem Roffel 
Wiebe Bijker 
Oene Bijker 
Jan Bakker 
Leo Versnel 

Jonannes Visser 
Wieger Visser 
Johannes Visser 
Rienk de Jong 
Menno Witteveen 
Henk Meerding 
Sietie Aardema 
Rein Krikke 
Bert Krikke 
Sietse Drenth 
Klaas Snijder 
Anne Sloothaak 
Jan Plantinga 
Jan  Biker  
Roel Bijker 

(keeper)  

Hierboven alvast een lijst van oud (???) D.W.P.-spelers welke 2 teams 
zullen gaan vormen. 
Voor de goede gang van zaken nog even dit. 
Deze spelers krijgen niet meer persoonlijk bericht, ze zijn door HERMAN 
DE HEIJ allemaal telefonisch benadert. 
De aanvang van dit mixtoernooi is 14.00 uur""" ,"  
P.S. Laten we allemaal hopen dat het niet weer, ,-,et als vorig jaar, op 
het allerlaatste nippertje wordt afgelast. 

Zaalvoetbaltoernooi UIT DE PERS 
jeugdteams boeiend ten einde 

'''4,""141"solms 

In de Langweerder sportzaal  ,,It  
Tsjillán" werden de teams Renado 
El, GAVC C3 en GAVC Fl de voor-
laatste winnaars van het onderlinge 
zaalvoetbaltoernooi voor jeugdteams 
van de verenigingen: Balk, DWP, 
GAVC, Langweer, Renado,  SC  Joure 
en VVI, terwijl op de slotdag  SC  Jou-
re D3 en  SC  Joure C4 aan het langste 
eind trokken. 

Zaterdag 14 februari 1987 werden 
ondanks de inmiddels befaamde WK 
schaatswedstrijden de wedstrijdse-
ries voor het niet minder befaamde 
onderlinge 	zaalvoetbaltoernooi 
voortgezet. Op deze dag speelden de 
teams in de poules El, C4 en FL In 
poule El toonde Renado El zich dui-
delijk het sterkste. GAVC C3 had in 
poule C4 wat meer moeite met GAVC 
C4, terwijl ook al weer GAVC Fl bij 
de Fl poule de sterkste, bleek te zijn. 

Eindstanden zaterdag 14 februari 1987: 
Poule El: Renado El 4-8/28-3; DWP El 
4-6/6-9; GAVC El 4-3/6-10; VVI El 4-2/5-
17; Sc JOure E3 4-1/6-12. Poule C4: 
GAVC C3 4-7/9-1; GAVC C4 4-6/9-6;  SC  
Joure 06 4-3/5-4;  SC  Joure 07 4-2/9-13; 
Balk C3 4-2/2-10. Poule Fl: GAVC Fl 1-
10/15-5;  SC  Joure F2 6-8/14-11; VVI Fl 
6-4/4-7; Renado Fl 6-2/1-11. 

Voor zaterdag 21 februari j.l. stonden 
de laatste wedstrijden op het program-
ma, de beide poules 1)1 en Ca hadden nog 
niet gespeeld. Voor de teams uit deze bei-
de klassen betekende dit: Nog één keer in 
de zaal, daarna wordt de veldvoetbalkom-
petitie weer hervat. In poule D1 was de 
strijd heel spannend, maar liefst 4 van de 
5 deelnemers eindigden met een gelijk 
aantal wedstrijd  pun  ten, bet doelsaldo 
moest hier de beslissing brengen. In poit- - 
le C4 was de strijd minder spannend,  SC  
Joure C4 behaalde ongeslagen de eerste  
pleats,  niet direkt door grote overwin-
ningen, doch steeds door nuttig aan de 
goede kant van de score te blijven. 
Eindstanden zaterdag 21 februari 1987: 
Poule Dl:  SC  Joure D3 4-5/23-10;  SC  Jou-
re El 4-5/17-8; VVI DI 4-5/15-10; Renado 
D1 4-5/9-6; DWP DI 4-0/1-31. Poule C3:  
SC  Joure C4 4-8/14-2; DWP C2 4-4/5-6;  SC  
Joure C5 4-3/11-7;  SC  Joure D2 4-3/5-7; 
Renado C2 4-2/3-16. 

Al met al kunnen we konkluderen, dat 
aan een goed georganiseerd festijn weer 
een einde is gekomen. Hij de deelnemen- 
de 	bestaat ook duidelijk be- 
hoefte aan dergelijke aktiviteiten in de 
winterstop. Ook bleek dat. men in een-
drachtige samenwerking veel kan doen. 
ledere vereniging moest haar steentje 
bijdragen in de vorm van o.a.: zaalwacht, 
scheidsrechters, vervoer van en naar de 
speelzalen, begeleiding van de teams en-
zovoorts. De onderlinge verhoudingen 
tussen de deelnemende verenigingen is 
goed te noemen. Dit zaalvoetbalfestijn 
mag dan ook met reden als voorbeeld 
worden genoemd. 
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Croinanterir 

Burg. Kuperusplein 59 
Telefoon 05130 • 24899 

Elke dag verse croissants, 
frans stokbrood  etc.  

15 4> RUILBEURS 	G 4. G ,› v." ..„- G, 
van SEPTEMBER %MEI ' 

ELKE 3e  ZATERDAG VAN 10-12 

ZAAL WEVER  
amnion 	 stickers 

Sigaren Magazijn 'T HOME 
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EM WS  

1 	
MIDSTRAAT  63 JOUR -1.0. JOUSTER TOREil  
JELLE VAll DELDEll 
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MIL^  ME  Mil  
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11~11111111 	IMF  NM  
Duurzame bescherming van alle .907  

	doorslaande gevels, schoorstenen  etc.  
L 	 05130-- 25893 aft 	 t .~ 	 Heerenveen 

• 
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CHINEES-INDISCH RESTAURANT 

HAPPY GARDEN 
- 
; 

LINDEGRACHT 29-31 
HEEREN VEEN 
TELEFOON 05130-29788 

*voosk ek.kce 
MO:004G 

E34 Sea00‘.. 
Ot. 

Jk.1151e.losves. 

SPORTHUIS 
DE LEEUW 
DRACHT 56 - 58 
HEERENVEEN 
TELEFOON 22418 

\ 

"") 	Griend Sport z 
VOOR HET  Oki  (A 	IN IEDER 

BETERE WERK 	U] MERK 

MIDSTRAAT 98-8501 AT JOU RE -TEL. 05138-6160 

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 



UwVictoria-Vesta 
adviseur 

wil even nagaan of 
harde tackles 

in de polis staan. 

In ieder  gain  gaat ergeen dag vcorbij of erverandert 
wel iets. Er komt een nieuwe auto, nieuwe meubels 
worden binnengebracht of uw zoontje wordt lid van een 
voetbalcJub. 

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

Uw  Victoria-Vesta  adviseur kan zorgen dat dat n 
gebeurtMaardan moet - 
urn wel even bellen. 

uw adviseur: 

R. JAARSMA 

llaukemastraat 27 
8607 AK sneek  
telefoon  (05150) 1 19 11 

Victoria-Vesta 3vyrt  
'aveiliggeveel  

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 

Transportbedrijf 

Nico de Wolff 
HANDEL IN 

RUWVOEDERS 

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

t
osESMA 

117.-"";,594#070 
0E.rx, kP.oi,HogE 11

,o
'0 

7rlistitunt1;00_i 4!)  

Bij INSTITUUT "NOORD" 
leert U typen zo het  hood.  
Complete opleiding BLIND-TYPEN voor 
slechts ƒ 295,- nu ook in St. Johannesga 

Rotsterhaule 
Voor inlichtingen: 

InsgtuutITOORD" 
De Finne 2, 8501 PC Joure, Telefoon 051 38-202 1 
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A: Ronnie Hansen 	C: Roe] D!:kstra 
vid Rovers D: Arjen VeuFer 

2. De voetballer (links) Heet: 

3. DWP bestaat 19 juni 1997: 

A: 40 jaar 	C: + 50 jaar 
B: 49 jaar 	D: 50 jaar 

4. De keeper van FC knudde heet: 

A: Toon 	C: Jaap 
B: Dirk 	D: Gjalt 

STRIPOTHEEK RATAPLAN VIERHUIS HOLLAND 4***4$44*********0** 

presenteert: SUPERPRIOSVFAAG! 

speciaal voor de lezers van " 't Wite Pealtsje" . 

Stripdtheek Rataplan-Lucas van der is'.:.1en 
Vierhuisterwe 2 , 85C, 7  CG  RC,FIL - 05137-1253 

Beantwoord de volgende vragen, vul de ton in en stuur of Lrenr deze 
naar Lucas van der !.:dlen. De bon moet in z.ijn bezit zijn ve6r 1 mei 19E,7. 

bon mag ook tot uiterlijk 23 april in de kopie-bus van dit blad 
worden gedeponeerd. 

De winnaar is een HALF JAAR gratis lid van de stripportefeuille, wat 
betekent dat hij elke 14 dagen 8 stripalbums krijgt thuisbezorgd. Wie 
niet wint, maar we] lid wil worden (voor f 31,= per halfjaar) krijt 
gratis een calculator! 

5. Deze ogen zijn van: 

A: Fokje 	C: Joekje 
B: Gretha 	D: Anja 

6. Maak de volgende slagzin niet af: 

"Voetballen bij DWP is .... :" 

BON  

DE VRAGEN: 

1. De voetballer cp de advertentie 
van de stripotheek in het vorige 
jaargang van  DP's  clubblad heet: 

Naam: 

Straat: 

Woonplaats: 

Telefoonnummer: 

Antw 1:ABCD 
Antw 2: 
Antw 3:ABCD 

 

Antw 4:ABCD 
Antw 5:ABCD 
Antw 6: Voetballen bij DWP is 

 

Ik heb wel/niét interesse voor 
een abonnement op de stripporte-
feuille. 
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Regelmatig onderhoud 
kost veel geld. 
Speel daarom Lotto en Toto in uw 

eigen vereniging. 

11 

Intioxiolo 

U vult daarmee 
onze clubkas. 

De 'geblesseerde' speler. 

Velen zullen met ons van mening zijn dat een partijtje voetbal een vermaak 
kan zijn voor jong en oud. 
Ook al zijn er tegenwoordig negatieve randverschijnselen, ze zijn er altijd 
al geweest, alleen de intensiteit is nu aanmerkelijk groter, maar toch 
zal het spel blijven boeien. 
Maar niet alleen het spel, ook de manier waarop aan het spel de leiding 
wordt gegeven, de arbitrage dus, is een aspect dat kan fascineren. 
We denken dan zeker niet alleen aan het arbitreren op het hoogste nivo. 
In welke klasse dan ook, het is vaak interesant te zien, hoe de scheids- 
rechter met de spelers en regels omspringt. 
Wat altijd wel frappant is, dat is het verschil van benadering door de 
scheidsrechter van het fenomeen: 'de geblesseerde speler'0 
Ik druk me misschien wat duister uit, maar ik wil er ondermeer mee aan- 
geven, dat 'de geblesseerde speler' soms een storend element in een wed- 
strijd kan zijn. 
Het omgaan met dit fenomeen is niet uit een boekje te leren. 
Niemand kan de scheidsrechter vertellen, hoe hij het moet aanpakken, omdat 
een algemeen geldende regel niet te geven is 
De enige raad die althans voor overweging in aanmerking komt, gebruik je 
gezonde verstand. Een mooie raad, waarmee de scheidsrechter ook niet 
tijd door de bocht komt. 
Dat ervaring een grote rol speelt zal een ieder duidelijk zijn, daarnaast 
zijn kijk op het spel en zijn beoefenaren van groot belang, maar persoonlijk- 
heid en overwicht zullen uiteindelijk bepalend zijn voor een al dan niet 
zinvolle benadering. 
Nu is het niet zo dat iedere geblesseerde speler om 'een benadering' 
vraagt. Vaak ligt de zaak klaar en duidelijk, het gaat eigenlijk om een 
tweetal situaties:1. de speler die een verwonding voorwendt om voordeel 
te behalen:een vrije schop, een strafschop; of, om een speler aan een 
disciplinaire straf te helpen: en ten tweede, de speler die een ver- 
wonding voorwendt om tijd te rekken. 
Laten we voorop stellen dat een scheidsrechter er nooit geheel zeker 
van kan zijn dat een speler de boel in de maling probeert te nemen. 
Hij is tenslotte vrijwel nooit voldoende medisch geschoold. 
Daar staat tegenover dat van een scheidsrechter verwacht moet worden 
dat hij zich niet zo maar in de boot laat nemen, en dus onder bepaalde 
omstandigheden blessures met de nodige argwaan bekijkt. 
Al tijdens zijn opleiding moet de aankomende scheidsrechter gewezen 
worden op wat hij in dit opzicht kan verwachten. 
Gedurende zijn hele carriére zou hij zijn houding ten opzichte van dit 
verschijnsel kritisch moeten bezien 0  



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

 

SPORT-MEDISCH 
ALLERLEI  

 

Stretches  voor bekkenbodem, 
binnenkant dijbenen en heupen, 
met gespreide benen 

De volgende  stretches  zorgen ervoor dat je 
makkelijker zijwaartse bewegingen kunt maken. 
Ze voorkomen blessures en houden je lenigheid op 
peil. Raak langzamerhand vertrouwd met deze 
rekken, die in de eerste plaats zijn bedoeld voor het 
bekkengedeelte van je lichaam. 

Siareid je benen zover dat je toch nog makkelijk zit. 
Buig vanuit  dc  heupen voorover om de binnenkant 
van bovenbenen en heupen te rekken. Zorg ervoor 
dar de  quadriceps  ontspannen zijn en je voeten recht 
naar boven wijzen. Blijf zo 35 tellen zitten. Zet je 
handen voor je neer om het evenwicht te bewaren of 
pak iets vast om nog meer controle te hebben. 

Deze stretch is heel goed voor stijve enkels en 
wreven. Geefde andere voet ook een beurt. Hier zul 
je waarschijnlijk opnieuw ontdekken dat de ene 
kant tamelijk veel verschilt van de andere wat 
betreft lenigheid en gevoeligheid. Als we ouder 
worden, of tijden lang weinig bewegen en dan weer 
in actie komerj, zijn enkels en wreven verkrampt en 
gespannen. Door voor en na oefeningen te stretchen 
als we opnieuw actief worden zorgen we ervoor 
deze pijnlijkheid en gevoeligheid ce verminderen of 
weg te nemen. 

Om de achterkant van de bovenbenen te rekken 
vanuit de hielzit strek je één been languit voor je. 
met de hiel van de voet op de grond en het andere 
been nog steeds gebogen  under  je. Zorg ervoor dat ie 
armen en handen gebniikt voor evenwicht en steun zodat 
er niet te veel druk komt op het been waarop je zit. 
noch te vet!l rek in de achterkant van het bovenbeen 
van het been dat languit ligt. Dit is een toenemende rek 
voor de achterkant van de bovenbenen. Het vergroot de 
stretch in het uitgestrekte been. Buig rustig vanuit 
het middel voorover tot je een lichte rek Jrvaart. 
Houd die 20 tellen vol. Houd ie bips dichtbij °fop 
de hiel van het gebogen been. Rek binnen grenzen 
die je gemakkelijk aankunt. 

Wees voorzichtt al ie kmekiachten had  on 	hebt 
Stretch met als le er mytt  twit.  Leer tezelf te beheersen 
zodat e rustig her nuste rekyevoei kunt vinden. 

Laat je schouders en hoofd niet voorover hangen. 
want dan kantelt het bekken achterover en dat ver-
oorzaakt extra druk op de onderrug. Als ie onder-
rug krom staat terwijl je voorover hangt. komt dat 
omdat de heupen, onderrug, hamstrings en 
bekkenbodemspieren srijfzijn. De juiste manier om 
vanuit je heupen voorover te buigen is met 
gestrekte rug. 

Rek niet ons lenig te zijn. Rek ons je prettig te voelen. 

Om de spieren aan de voorkant van de heup te 
stretchen breng je één been voorwaarts tot de knie 
van dat been precies boven de enkel is. Je andere 
knie moet op de grond rusten. Zonder de stand van 
de knie op de grond of de vooruitgeschoven voet te 
veranderen, breng je de voorkant van de heup om- 

laag om zodoende een lichte rek te krijgen. Doe dit 
tellen. le moet deze rek voelen in de ::ciorkant van 
heup en waarschijnlijk ook in de achterkant van 

'net bovenbeen. de bekkenboderr. en de binnenka at 
van de dijen. Dit is unstekend us ie klachten iiebr 
over je onderrug. 

-17- 



Achillespees en enkels strekken: Zet de ene voet 
zo neer dat de tenen bijna naast de knie van her 
andere been staan. Laat de hiel van her overeind 
staand been ongeveer een cennmeter van de grond 
komen. Breng de hiel terug naar de grond terwijl je 
tegelijk met borst en schouder voorwaarts 
tegen het dijbeen net boven de knie. De orzez is  

met om de Inel weer 7iat op de grend e knigen. 
maar om door voorwaartse druk  an  de schouder 
or) het dijbeen te zorgen voor een dchre :ek in de 
achillesnees.  Aileen  een erg tiehre rek genoeg om de 
aehiiiesbees goed re crekken Wm.:0 5 teijen 
zitten.  

ZITTEND STRETCHEN 

Pak je linkeronderbeen net onder de knie vast en 
trek hem rustig naar je borst. Als je alleen een 
stretch aan de zijkant van je dij wilt krijgen, druk je 
met de linkerarm het linkerbeen schuin opzij mar de 
rechterschouder. Houd die stand 30 tellen in een 

lichte rek. Doe beide benen. 

Hang voorover ons te grote spanning uit de ontier-
rug weg te nemen en se onderrug te rekken. Zelfs .ils 
je geen stretch voelt is het tocls goed voor de bioeti›-
omloop. Blijf 40-50 tellen voorover hangen. Zet 

handen optie disen om je bovenlisf op te drukken al, 

je deze stretch hebt gedaan. 

STRETCHES 	RENEN 

Variatie: Om je tenen en voetwelving re ,trekken 
ga je op je knieén ?men, je voeten staan verm.oal ie  onderk  ant  van se tenen op de grond. Zet tehonour) 
voor .e  tins  ni evenwicht te :,lijven. A jt' stevig.er ,ek wilt koin jelangzaam met- her boven-
lichaam naar achteren en wat omhoog  tor het goed aanvodt 1-.)oe aileen ,tretches die goed aonvocien en die  iv 

 beheerst. Rek licht N reilen long. Wee, voor- 
zich-rt2. Er kan veel spanning zitten  mu  dit 	van de voet en de  tenet).  Helm geduki met lezeir 
aan raakt T lichaam verrrouwd met yerarderingen 
door het regelmatig :eken. Kom  rerun  in hielzit na deze stretch. 

Stretches  voor gezicht en hals: 
Ga makkelijk zitten. Rol je hoofd heel langzaam in 

een volledige cirkel rond en houd de rug recht. 
Onder her rollen van je hoofd kun je stoppen op 

plekken die  stiff  aanvoelen om ze speciaal te rekken. 
Doe dit, maar overdnif het met. Als se her hoofd in 
een bepaalde stand hebt ontspan dan: dat gensed zai 

gdeidelijk losser worden. 

-..-18—.- 

Deze haisstretches zorgen ervoor dat se een betere 

houding  lc  risgt bit zitten en  snarl.  •ooral ais je merkt 

dat le scnouders gewooniijk ze veel afhangen. Zie 

ook blz. Ih3 voor het zitten. 



HERMAN 
KLE INSAIIT  

uw echte warme bakker 

In koopcentrum JOURE 

Gezond leven is goed. Bloemen kopen voor je 
vrouw is goed. Eens vroeger opslaan is goed. Er op 
ult in eigen land is goed. Elkaar lielhebben is goed. 

•Ownlimelflete 
chrluir~hMem 

«elOrelmMmIto 
OM,  

JUWELIERSBEDRIJF 

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

SPEELCLUB „DE ROTONDE" 
JOURE 

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

I
Vrijdags, zaterdags en zondags diverse buffetten gratis 

Henk Zoelendal Sport 
illdebast 55 -Joule - 1.1.05138-3889  

UW ADRES VOOR ALLE 
SPORTBENODIGHEDEN 0 . A . 

VOETBAL—, ZAALSPORT—, LOOP—
EN TENNISSCHOENEN 

SHIRTS, BROEKJES, KOUSEN 
TRAININGS— EN JOGGINGPAKKEN 

TENNIS— EN ZWEMKLEDING 

oket jkit5the (E) 
e5tlienktnijuit"  

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 

Contact lenavioeistof  fen  

Foto- en Filmartikelen 

Fotoos in 2 dagen  lamer  

Op vertoon van  doze  
advertentie Raven wil 
10 010 korting MI aankoop 
van  eon  complete bril. 
(montuur • glazen) 

L49°22  
MIDSTRAAT 143 TELEFOON 
8501  AK  JOURE 05138-5254 

no r.k. kerk 

voor al uw voeg en 
restauratiewerkzaamheden naar 

voegbedrijf S. V.5. 
F. atW. SLOOTHAAK 
Scharsterbrag 05138.4872 
Heerenveen 	05130.88781 

SIGARENNIAGAZIJN 

DE  HEY  
DE MERK 3 JOURE 

TEL. 05138.3501 

(ook InIevoradres 
voor tot() en lotto) 

voor alle 
voorkomende 
werkzaamheden 
tel.05138.8211 bgg 2284 



handel in bouwmaterialen 
kunststofkoziinen en 
aanverwante artikelen 

Bouw- en Aannemersbedrijf 

FA. H. FABRIEK 
EN ZN. 

Streek 59 
St. Johannesga 
Tel. 05137-1207 

Rabobank 
oteltamkkaark, - 

"214 ki444-.2". 

4-

sar  

.gg 

Heerenveen, BURG . KUPERUSPLEIN 31/ 

KATTEBOS 146/CRACKSTRAAT 21/TOLHUISWEG 12/ 

Rotsterhaule,  STREEK 138 

11 

AO 
h d 1:1 I 

VEEHANDEL Fa. PEN 
VOOR AL UW VEE, GEEF HET 

5'0LN H. PEN MAAR MEE (COMM. HANDEL). 

M.J,HOGEBOOMSTRAAT 9 
8464 MX S1NTJOHANNESGA 
TEL.  0513/ - 2071 

NIEUWEWEG 13 
8463 VE ROTSTERHAULE 
TEL, 05137 - 1340 

containers vanuit Heerenveen..„ 
vooráluwafvalstoffen 

LEDIGEN  één of meermalen 
per week volgens vast 
routeschema. 

013A-CONTAINERS 
van 500 tot 5000  Hi.  
Ledigen ter plaatse. 
Een hygiënische bak! 

Tel. 05139-545  Tevens mini-containers. 

De 
adver teerders 
maakten deze 

uitgave 
mogelijk. 
Bedankt 

TECHNISCH BEDRIJF 

W. MINNESMA, 
OLIDEHASKE JOUSTERWEG 92 - TEL. 05130-77370 

MUNNEKEBUREN•SCHEFIPENZEEL nruhowEo  lea  

TL 05010.230 

GAS-wATE0-ELEXTRA-Cv-9AK• EN I INKWERK 

• ERKEND INSTALLATEUR 

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

:net  melkproducten 
doordeweekse 

en boodschappen 
DAGELIJKS VERSE groenten  en  fruit 

J0110 do Jong 	 Jan  Stu!~ 
Pone  3 	Rim  NI.J.Hogeboornstrant 15 
101.1707 	• 	te/. /070 

„.....„......................... * * 
* 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 * 
* * 
t 	tel. 05137-2019 
************************** 
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