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VERKOCHTE TREKKER  

Olt, MASSEY-FERGUSON DEALER  

Akkerman 
Mechanisatiebedrin 

Streek 36 / Postbus 2 
8464 ZJ Sint Johannesga 
Telefoon 05137-1283/1239 
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VOOR EEN GROOT ASSORTIMENT 
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en 
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Cobra De Koning 
Meerweg  3-5 - Rohe, -Tel. 05137-1331  
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Vierhuisterweg 25 	BOERDERIJ- 
VIERHUIS 
	

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

	
BRUIN  CAFE 

Debitant der Nederlandse Staatsloterij 

An van Zwol 
Streek 131 Rotsterhaule 
telefoon 05137-1494 

(8)  
ZENTRRSPORT  
INTERNAT1ONAL  

Voor  II  uw  SPORTEENODIODHEDIN 
an eon  GOED ADVIES  
I. hot Jule% &drew 

JAC. DE VRIES 
Dracht 32 
Hoerenveen / tel. 24969 

HOCEDIJK 126 SINT JOHANNESGA 
TEL: 05137-1818 
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Bestuursvergadering van 10 april 1987  

De voetbalcompetitie draait weer op volle 
toeren en voor D.W.P. wel zeer gunstig. 
Uit de laatste drie wedstrijden werden vijf 
punten behaald, een fraai resultaat, terwijl 
ook de bekerwedstrijd tegen Oosterlittens 
een succes werd, uitslag 2-5 in het voordeel 
van D.W.P. 
Vanuit het bestuur zijn weer verschillende 
vergaderingen bezocht, onder andere in maart 
de regionale vergadering in het clubhuis van 
de s.c. Joure. Van de F.V.B. was de heer de 

Groot aanwezig. Er werd gesproken over ledenbehoud en leden-
vorming. Het - produkt voetbal moet aantrekkelijker worden 
gemaakt. Hiertoe moeten maatregelen worden getroffen. Het 
spelen met 7-tallen is zo'n voorbeeld. De heer de Groot 
wijst op de voordelen van 7-tallen en het spelen van reeksen. 
Wisselingen tijdens het seizoen is mogelijk, er kan tussen-
tijds worden aangemeld en bij grote krachtsverschillen kan tot 
een andere indeling worden overgegaan. Kortom; er kan dan 
flexibel op wensen van de verenigingen worden ingegaan. 

Jeugdzaalvoetbal  
Een gevolg van de winterstop is de ontwikkeling van het 
zaalvoetbal. Het plannen van aktiviteiten gedurende de 
winterstop heeft een positieve invloed op het ledenbestand. 

R. Visser-de Vries 

Het is aan dit clubblad duidelijk te 
merken dat de voetbalcompetitie weer 
volop aan de gang is, veel wedstrijd-
verslagen deze keer waar wij ontzettend 
blij mee zijn. 
Ondanks de lange winterstop zijn jullie 
het clubblad niet vergeten, ga zo  doors  
Enkele maanden gelden hadden wij plannen 
gemaakt om in verband met ons "40-jarig 
jubileum" deze zomer een "jubileumnummer" 
uit te laten brengen. Van de 	 Voor de kosten hiervan werd door Aktie '67 

redaktie. 	reeds een koekaktie op touw gezet. 
Echter na enkele weken bleek duidelijk dat 

tafel 	 in zo'n jubileumnummer veel meer tijd ging 
zitten dan wij met ons allen, in zo'n 

korte tijd op konden brengen, de maandelijkse uitgave kwam daar 
dan nog eens overheen. 
De voltallige redaktie was het erover eens dat de tijd veel en 
veel te kort is om nog een "goed" jubileilm-boek in elkaar te 
zetten, zodoende werd met, zijm allen beslist hier niet mee door 
te gaan. Uiteraard geven wij in ons laatste clubbladnummer hier 
wel extra aandacht aan. 
De winnaar van de kleurwedstrijd BERNO DE BOER is de uitwedstrijd 
van D.W.P. 1 tegen CaMBUUR 1 meegeweest naar Leeuwarden, daar 
werd voor de wedstrijd hem de gewonnen leren bal overhandigd. 
Helaas kwam aan deze wedstrijd door de staking een raar einde, 
maar toch hopen wij dat Berno met veel plezier op deze middag 
terug kijkt. 



Wedstrijdverslag D.W.P. 2  - Heerenveense  Bois  3 

Wij moesten zaterdag 11 april aantreden tegen het technische ploegje 

van Heerenveense Boijs 3. 

Wij waren goed gemotiveerd het veld in gegaan want we wilden 2 punten 

hebben. GJALT JAGER en ROELOF ROFFEL waren in eerste instantie wissel. 

In de eerste helft wisten wij de boijs goed onder druk te zetten, en we 

lieten ze niet in hun technisch spel komen. Om goed te storen verspeelden 

de boijs heel wat ballen en wij wisten na 20 minuten ook al op 1-0 te 

komen door een goal van onze gekochte speler van Oudehaske RUDY WATER-

LANDER. Maar de boijs werden wat sterker en wisten dan 5 minuten later 

ook al op 1-1 te komen, wel tegen de verhouding in trouwens, MINDERT 

MULDER had het nazien omdat de bal van richting werd veranderd, stond ie 

op het verkeerde been, MINDERT keepte trouwens goed 

PIETER KLAAS werd op geschreven door de toch goed fluitende arbiter, 

omdat ie met zin hens maakte. De tweede helft waren wij nog beter, en 

de Heerenveense Boijs stonden dan ook behoorlijk onder druk omdat wij vei 

harder waren. 

Met andere woorden wij kwamen, behoorlijk in ons spel. 

Eindelijk wist RUDY WATERLANDER zijn tweede goal aan te tekenen, 2-1 dus, 

door z'n goed stoorwerk. Na een kwartier spelen kwam GJALT JAGER in de 

ploeg en REMCO VISSER wist daarna al 3-1 aan te tekenen. 

Onze achterhoede DOUWE DIJKSTRA en LIEUWE SCHOTANUS wisten de boel goed 

dicht te houden achter. HARRY VAN DER VELDE kon het niet zo goed vinden 

met de scheidsrechter en liep het veld uit, later heeft ie de scheids 

een pilsje gegeven en toen was het weer goed tussen die beide. 

Onze leider HERMAN DE HEIJ was ook weer dik tevreden met de 2 belangrijke 

punten. Later haalde HERMAN DE HEIJ HARRY er uit en ROEL ROFFEL kwam erin. 

Wij wisten met 3-1 te winnen doordat wij deze wedstrijd gewoon'Apeter war -1. 

Wij staan nu op de derde plaats en we hopen met ons sterre-elftal toch het 

kampioenschap binnen te halen wat praktisch nog wel mogelijk is. 

Dit verslag werd geschreven door -GJALT (Jolt) JAGER de vriendelijke 

greuten. J.J. van wondere bovenwereld! 	Goed jong: 

Zaterdag 19 april 1987. 

Wij moesten zaterdag naar het sterke Drachtster Boijs 3, half drie moesten 

we aantreden. Drachtster Boijs stond op de gedeeltelijke le plaats met 

16 wedstrijden 25 punten en wij hadden 15 wedstrijden 16 punten en wij 

stonden op de 7e plaats. 

Wij gingen met het idee heen gelijkspel is winst. 



Wij speelden dus ook op gelijkspel en LIEUWE en DOUWE hielden de 

achterhoede goed dicht. Ook ALBERT HOL was achter zeer sterk en DRACHTEN 

kwam er haast niet aan te pas. Maar Drachten werd sterker de 	werd 

voor gezet en het was 1-0 voor Drachtster Boijs wat de wedstrijd betreft 

was het terecht. Toen een minuut voor rust de keeper trapte de bal uit 

en RUDY WATERIANDER, onze goaltjesdief, nam de bal op zijn hoofd en de 

bal draaide mooi naar de hoek en de keeper had het nazien, dus dat was 

een mooie opsteker voor de rust, 1-1 dus. 

De drachtsters begonnen te zeuren en begonnen gemener te spelen, want ze 

wouden twee punten hebben om de kop te houden, maar we gaven het niet uit 

handen, en wij kregen ze goed onder druk, wij kregen nog een paar goeie 

kansen uit corners, maar we kregen de bal niet in het net. 

Wij lieten Drachten niet meer in hun spel komen en we werden harder, en 

feller en wij kregen de koploper goed onder druk. 

Wij waren deze wedstrijd sterker en winst was dan ook terecht geweest. 

Wij hadden een partijdige scheidsrechter die tegen ons floot, anderes 

hadden we zeker de winst gepakt. 

Volgende week moeten we naar de Joure waar wel winst in zit, denk ik. 

Dit verslag werd alweer geschreven door J.J. van Wondere 

bovenwereld: 

SIKTIEFOTO van de maand • ) 

D.W.P. 1 - V.V.I. 1 1-1 	(25 april 1981) 
-.-3-.- 



Op vrijdag 3 april was de 9e 
competitiewedstrijd kaarten in de 
kantine en dit was tevens de laatste 
wedstrijd waarmee punten konden 
worden vergaard voor de eindover-
winning. 
Aanwezig waren ditmaal 24 deelnemers. 

De uitslag was als volgt : 

Winnaarsronde 1. H. Zwier en S. Mulder 
2. H. Visser en B. de Vries 

Verliezersronde 1. H. Boek en G. Boek 
2. S. Poepjes en S. van der Molen 

Poedelronde 	1. P.K. de Jong en Henk de Vries 
2. H.L. de Jong en C. Olde Achterhuis 

In het volgende clubblad volgt de einduitslag met vermelding 
van alle prijswinnaars van onze kaartcompetitie. 

B.de Vries 

Wedstrijdverslag van D.W.P. 5 - Oudehaske 3 van 18 april 

Na de thuisnederlaag afgelopen week tegen O.N.S. gingen wij er 

weer vol goede moed tegenaan. Dit resulteerde in de 20e minuut 

van de eerste helft tot een 1-0 voorsprong door Jan van der Wal 

die in een wirwar van spelers de bal goed op de schoen kreeg en 

van dichtbij mocht scoren. Tien minuten later liet Oudehaske de 

gelijkmaker aantekenen. Dit kwam door een slecht verwerkte voor-

zet, waarbij een speler van Oudehaske de bal met een schitterende 

omhaal in de kruising joeg. 1-1. Vlak voor rust kwamen wij weer 

op voorsprong door Nico de Jonge, door een goede combinatie 

met Rudie Vis en Hedde Groeneveld, 2-1. Met deze stand gingen 

we de rust in. In de rust werd onze laatste man Herman Roffel 

vervangen door Adriaan Kwartel die op het middenveld zou gaan 

spelen, waardoor Jan de Jong als laatste man zou gaan 

functioneren. Een "gouden" wissel, want al na acht minuten in 

de tweede helft kon Adriaan de voorsprong vergroten naar 3-1. 

Even later werd het zelfs nog 4-1 door Arjen Veuger die nadat 

hij 3 of 4 kansen had laten liggen nu de weg naar het doel wel 

kon vinden. Oudehaske kreeg ook nog wel kansen, waaronder 

.zelfs een strafschop wegens hands, maar de met een snoekduik 

reagerende Pieter Bakker kon de bal uit het doel slaan. 

(grote klasse Pieter), zodat de eindstand 4-1 bleef. 

Wel wil ik, en ook namens ons elftal Klaas Woudstra nog eens 

hartelijke dank toezeggen voor de vele keren dat we op hem  

mochten en hopelijk ook nog mogen rekenen als scheidsrechter. 

Hielke Kramer 
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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 

«SD 
ROWE RHAUL E B.V.  

VOOR DE GROOT-HUISHOUDING 
Leverancier van alle schoonmaakbenodigclIgeden 
Uitvoering van alle schoonmaakwerkzaantheden 

Langedijk 1 
8463  NP  Rotsterhaule 
Telefoon 05137-1475 

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

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

Neon u bouwplannen 
voor nieuw-

en verbouw? 
Bespreek ze dan 

vrijblijvend met 

BOUWBEDRIJF AANN. 
H. J. VISSER 

STREEK 133 
8463 NG ROTSTERHAULE 

tel. 05137-1224 

SUPPORTERSCLUB S.C. HEERENVEEN 

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

• Of Bankrekeningnr. 3307.14.880 van de Rabobank. 

s c HEERENVEEN OP WEG NAAR 

ERE DI VISIE  

DE 

SC HEERENVEEN 

DE MODE STEEDS EEN 
STEEKJE VOOR MET 
PHILDAR BREIGARENS 

OOK GOED IN: KLEINVAK 
ONDERGOED 
TEXTIEL 

Midstraat 78 
Tel. 05138-2975 JOURE 

Is voetballen 
een knu.11ensport? 

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. 

BRUINSMA TAPIJT 
MIDSTRAAT 87 

JOURE 
tel. 05138.3794 

VAARTJESFM  
Renovatie.Voeg.Vlecht. 

en Timmerbedrijf 
BANDSLOOT 3 
BANTEGA 	tel 05145.229 

UW BAKKER 
AAN HUIS 

voor een dagelijks 

vers produki 

R. v.d. SCHAAF 
Streek 117 

8463 NE BOTSTERHAULE 
tel. 05137-1972 

Administratiekantoor en 
Belastingadviesburo 

A. OORD 
Voor het verzorgen van uw: 
* bedrijfsboekhoudingen 
* administraties 
* BTW en loonaangifton 
* A en T biljetten 
Schoterfandseweg 92, Nietrwehome, 
telefoon 05135- 167411467 
Nieuweweg 6A, 8723  EA  Koudum. 
telefoon 05142-2552, b.g.g. 1457 

KALSBEEK speelgoed 
MIOSTRAAT 68 JOURE teI.05138.3811  

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



DWP brengt Balk in malaise 

Sleat onttroond 
koploper WWS 

LEEUWARDEN — WWS raakte 
de koppositie in lA kwijt na de 
onverwachte nederlaag in en tegen 
Sleat. DWP profiteerde meteen. De 
ploeg uit Sint Johannesga haalde 
voorlopig twee punten uit Leeuwar-
den. De wedstrijd tegen Cambnur 
werd na 27 minuten gestaakt. 
Cambuur — DWP 1-3 gestaakt 

In de vijfde minuut werd de basis 
gelegd voor de nederlaag van  (lc  
thuisclub. Arbiter G. de Jong kende 
DWP een strafschop toe. Candnint 
vond dit een te zware beslissing, 
maar accepteerde het gelaten. 
de Jong faalde niet. Twee 'Minden 
later veroorzaakte Klaas Huisman 
volgens Cambuur een overtreding 
tegenover doelman Douwe  Faking  
door hard in te komen. Het gevolg 
was dat Douwe de DWP-speler een 
'tik' in de maag verkocht en duel 
man Fokking werd uit het veld ge-
stuurd. De wedstrijd was daarna een 
en al irritatie. Na de rust  sum)]  de 
Klaas Huisman van afstand schil le-
rend 0-2. Willy Veelberg van Cam 
buur werd daarna wegens milt ap 
pen naar de kleedkamer gestuurd. 
Hij voelde zich gediscrimineerd en 
nam daarop wraak. Jurrit Visser 
scoorde nog 0-3. Een verre uittrap 
van de doelman bereikte Abdoel 
Izbir en hij scoorde 1-3. In de 27s1,' 
minuut werd de wedstrijd gestaaki 
wegens ruw spel en opmerkingen 
de leiding van Cambuurzijde. 

ing   	e Af 
LEEUWARDEN Voor de strijd 

om de promotieplaatsen in de eerste 
klas A van het afdelingsvoetbal zijn 
nog vier kandidaten overgebleven.  
DWI'  haalde fors uit tegen Balk. 
Nijland wist de weg naar het net 
ook te vinden en NOK werd het 
slachtoffer.  VMS  maakte als koplo-
per tegen Waterpoort Boys geen 
fout. Fleeg had moeite met Cam-
buur, maar de nipte winst was vol-
doende. Onderaan wordt het ook 
spannend. Rode lantaarndrager 
Delfstrahuizen pakte de winst op 
Leeuwarden. Leeuwarden, Balk en 
Waterpoort Boys zien het degrada-
tiespook duidelijk opdoemen. De 
middenmoters AVC en Sleat deel-
den de punten. 

DWI>  — Balk 5-0 

Het was in St.Johannesga een 
open wedstrijd. DWP was de sterke-
re ploeg en kreeg volop mogelijk he-
den. In de achtste minuut kogelde 
Yke de .long op het Balk-doel. De 
keeper liet los en Klaas 1 luisman 
tikte in, 1-0. De Balk-doelman 
Imam daarna verscheidene keren in 
beeld om met goede acties DWP 
van scoren af te houden. tlit een 
pass van .hirrit Visser scoorde Yke 

DWP schotvaardig 
Ook in de afgelopen zaterdag gespeel-

de thuiswedstrijd tegen de  vv  Balk heeft 
DWP zijn hoge positie in de le klas li'VB 
volledig waargemaakt. Al in de achtste 
minuut scoorde Klaas Huisman het. eer-
ste doelpunt voor de thuisclub, na een 
door de keeper van Balk losgelaten bal in 
het doel te werken. Ondanks goed en at.-
traktief spel van de gasten was het toch 
DWP die de meeste kansen kreeg. Een 
kopbal van Henk v. d. Wal verdween net 
voor' het doel. Een afsta.ndschot van 
Klaas Huisman werd door de keeper van 
Balk tot hoekschóp verwerkt. In  ye  twin-
tigste minuut Was het echter wel raak. 
Na een voorzet van Jurrit Visser scoorde 
Yke de Jong beheerst (2-0). Nog voor de 
rust werd het 3-0 voor DWP. Jan Dijkstra 
van dit doelpunt V003' zijn rekening. 

Na de pauze een sterk op de aanval spe-
lend Balk. Verder dan een kopbal tegen 
de paal kwamen de gasten echter niet. De 
snelle uitvaller van DWI bleven gevaar-
lijk, hetgeen resulteerde in doelpunten 
van eerst Yke de Jong in de tiende mi-
nuut (4-0) en Klaas Huisman in de zeve-
nendertigste minuut (5-0). Zaterdag 18 
april de wedstrijd Cambuur-DWP, aan-
yang 14.00 uur. 

* Teake Bruinsma uit Rotster-
gaast heeft afgelopen zondagmid-
dag een zeer opvallende eiervondst 
gedaan. In een weiland vlakbij de 
Tjonger vond hij een nest met daar-
in vijf kievitseieren. Het was voor 
het eerst van zijn leven dat Teake 
zich bezighield met het zoeken van 
kievitseieren. 

de Jong 2-0. Balk kreeg pok moge-
lijkheclen, maar doelman Jager hield 
zijn 'hok' schoon. In de 25ste mi,-
ntiut werd het 3-0 door Jan Dijkstra. 
In de zevende minuut na rust depo 
neerde Balk de bal op de paal. Een 
solo van Yke de Jong betekende 4-0 
en in de 37ste minuut.scoorde"Klaas 
I Inisman 5-0.  

Res.  3e klasse A zaterdag: 
Uitslagen wedstrijden zaterdag 11 april:  MVO  
2 -  SC  Joure 2 0-2, CSL 2 - Bl. Wit '34 4 1-4, 
QVC 2 - FC Wolvega 3 afgelast, DWP 2 -  
II'veense Boys 3 3-1, L'warder Zw. 3 - Dr. Boys 
3 2-2, CV VO 2 - ONT 2 2-0. 

Stand res. 3e klasse A zaterdag: 
CV VO 2 	 16 25 41-18 
Dr. Boys 3 	 16 25 34-11 
SC  Joure 2 	 16 21 41-17 
Bl. Wit '34 4 	 16 18 24-23 
CSI,  2 	 16 16 22-20 
L'warder Zw. 3 	 15 16 25-20 
DWP 2 	 15 16 22-26 
ONT 2 	 16 16 25-31 
QVC 2 	 13 10 18-32 
H'veense Boys 3 	 16 •10 22-22 
FC Wolvega 3 	 15 8 23-38 
IJVC 2 	 16 5 15-44 

Weds trijdprog,raninia  zaterdag  18  april  a.s.: 
FC Wolvega 3 - CSL 2, Bl. Wit '34 4 - 1J VC 2, Sc 
Joure 2 - CVVO 2, ONT 2 - L'warder Zw. 3, Dr. 
Boys 3 - DWP 2, it'veense Boys 3 - QVC 2. 



Verslag Van T,ijnje C 	D.W.P. C 

Na twee nederlagen en een verdienstelijk gelijk spel togen we 

op 18 april op naar de Tijnje, alwaar we tegen de plaatselijke 

v.v. al om 10 uur moesten voetballen. Het werd voor ons vooral 

een wedstrijd van de gemiste kansen. Al na zo'n kwartier spelen 

hadden we zeker al met 0-3 of 4 kunnen en ook moeten leiden, 

maar pech, verkeerd afgestelde voeten en de voortreffelijke 

keeper van de Tijnje voorkwamen keer op keer een goal. 

Pas diep in de eerste helft kwamen we op voorsprong. Ruststand 

derhalve 0-1. De tweede helft gaf een bijna zelfde beeld te 

zien. Al vrij snel kwamen we op o-2. Maar ja, ons aller Jan 

Drenth had werkelijk een oog en hartverblindende blonde spetter 

als directe tegenstandster en Jan had veel meer belangstelling 

voor haar sierlijke benen dan voor de bal, die hij anders in 

andere wedstrijden soms toch wel op wil vreten. Hij werd enkele 

malen dan ook uitgespeeld door haar alsof hij er niet stond. 

Dit leidde natuurlijk tot gevaarlijke taferelen voor ons doel 

en 1 maal wist de Tijnje hier gebruik van te maken. 

Einduitslag dus 1-2. Onze eerste, maar natuurlijk niet laatste 

overwinning. Voor ons scoorden Jan de Vries en Gjalt van Hes. 

Johannes de Vries 

Test uw kennis der 
spelregels 

1. Bij een strafschop verplaatst de doelverdediger alvorens ae 
bal is getrapt zijn voeten. Wat beslist de scheidsrechter ? 
(2 punten) 

2. Indien tijdens het nemen van een strafschop een speler van de 
verdedigende partij op minder dan 9.15 meter van het strafschop-
punt komt, voordat de bal is gespeeld, wat moet dan de 
scheidsrechter beslissen, indien er toch een doelpunt wordt 
gemaakt ? (2 punten) 

3. Wat moet de scheidsrechter beslissen, indien een speler op de 
schouders van een partijgenoot steunt en daardoor de bal nog 
net kan wegkoppen ? (2 punten) 

4. Moet de scheidsrechter bij lichte verwondingen het spel 
stilleggen ? (1 punt) 

5. Wat beslist de scheidsrechter, indien een buitenspel staande 
speler de bal ontvangt via de scheidsrechter van een mede-
speler ? (1 punt) 

6. Wat beslist de scheidsrechter, indien er meerdere malen achter 
elkaar terug gespeeld wordt op de keeper ? (1 punt) 

7. Hoe ver moeten de vlaggestokken van de hoekvlaggen boven de 
grond uitsteken ? (1 punt) 

In totaal zijn er 10 punten te behalen. 
De antwoorden vindt u op bladzijde 8 	Veel succes. J. de Vr. 

-.-6-.-. 



Oskar groeit en heeft daarom nog Meer vvi,i-
vviiligers nodig. Hebt u, of heb jij zin om in een 
0 Qa? Q.!  CI on  en tdt onsiagt  'Ream  mee te werken 
aan het tot stand komen van lok le radio- og 
Relevisie programina's, laat het ons dan 
even weten!.  
tie  volgende programma's kunnen best wat 

TadevsWiurraing gebruiken: 
NIEUWSKABEL 
SPORT TRIBUNE 
KERK EN KLASSIEK 
OSKAR SENIOR 
OSKAR TV 
KINDER/KLEUTERPROGRAMMA 

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

Oskar radio en televisie, van, voor en door 
skarsterlandersi 

Postbus 175 - 8500 AD Joure, Telefoon 
05138-4048. 
Studio: Westerrnarwei 116. 
Dankrélatie: Rabobank, Joure. 
Rek. nr.: 33.47.17.000 

DRACHTSTT'R BOYS- D.W.P. 	1-1 

Drachtster boys had bij het begin van de wedstrijd kennelijk minder last 
van de "hdtte", want het begon met een hoog tempo. Het eerste kwartier 
holden we wat achter de feiten aan, waren eigenlijk steeds wat te laat bij 
de bal. Dit Resulteerde in veel vrije trappen voor Drachtster Boys. 
Uit een van deze vrije trappen ontstond dan ook een tegen goal. De bal 
werd snel naar de linker spits gespeeld, die schoot de bal goed vooy, en 
deze werd ingekopt door een andere vrijstaande speler. Nadat deze goal 
gevallen was hervonden we onszelf en begonnen steeds beter te voetballen. 
Dit resulteerde in enkele hoekschoppen, die steeds goed werden genomen. 
Een kopbal van Douwe werd ternauwernood voor de lijn gered, en ook een 
omhaal van Rudie werd jammer genoeg net gekeerd. Het leek er dus op dat 
we met 0-1 achter gingen rusten, maar de keeper van Drachtster Boys had 
daar andere gedachten over. Met nog een minuut te spelen moest de keeper 
een uittrap nemen. Deze bal schoot hij hard op Rudie af. Deze kon niet 
meer uitwijken en kreeg de bal precies-Qp zijn voorhoofd, waardoor de bal 
precies in de kruising werd "gekopt". 
Na de thee, waar we een minuut of vijf op moesten wachten, dan de 2e 
helft. Drachtster Boys gooide nu alles op de aanval, omdat het moest 
winnen om te kunnen promoveren, maar dankzij goed verdedigend voetbal 
r dankzij een goede keeper wisten we de stand op 1-1 te houden.  
Len  uitslag waar we zeer tevreden over waren. 

L.E.S. 

ZATERDAG 9 MEI P.W.P. 1. tegen 
Delfstrahuizen 1 

Op zaterdag q  mei speelt D.W.P.1 de 
belangrijke wedstrijd tegen Delfstra-
huizen. Er dat het een belangrijke 
wedstrijd is blijkt wel uit het feit 
dat D.W.P. nog volop kansen heeft om 
te promoveren naar de K.N.V.B. en Delf-
strahuizen heeft de punten ook nodig om 
zich te kunnen handhaven in de le klas 
F.V.B. In het verleden was het altijd een 
echte derby, waarbij beide ploegen elkaar 
niets toegaven. Er is echter de laatste 
jaren veel veranderd bij beide partijen, 
zowel bij D.W.P. als bij Delfstrahuizen 
is de techniek er op vooruit gegaan. 
En dat komt mede, doordat de trainers er 
de laatste jaren hard aan gewerkt hebben 
om dat te bereiken, zo heeft Delfstrahuizen 
veel jonge spelerm'om de wat oudere spelers 
heen gebouwd, en D.W.P. heeft zich intus-
sen aardig aangepast aan de eisen van het 
hedendaagse voetbal. Zoals in het verleden 
steeds is gebleken rekenen we ook 9 mei 
op veel publiek. Er zullen namelijik voor 
het eerst in de rijke historie van D.W.P. 
T.V. opnamen gemaakt worden en wel door 
Oskar T.V. r7odat U het laten op Uw gemak 

nbg eens kunt terug zien. En D.W.P, heeft misschien voordeel doordat er op 
eigen terrein zal worden gespeeld. We hopen dat er vele mensen zullen ko-
men om D.W.P. in deze belangrijke wedstrijd te steunen. En verder hopen we 
dal- er een sportieve en faire wedstrijd zal worden gespeeld op 9 mei. 
Tevens wijzen wij al onze leden en donateurs erop dat men lid kan worden 
van OSKAR RADIO/TV dit door het overmaken van f1.00 op bankrekening 
3347.17.000 van de Rabobank te Joure. 



O.N.S. 9 	D.W.P. 5 	4-1 	4-4-1987. 

Op zaterdag 4 april vertrokken wij tegen kwart voor twee richting 0.N.S, 
terrein, waarom 14.30 uur de aftrap was. 
Met een stormachtige wind dwars over het veld begonnen wij vol goede 
moed aan deze wedstrijd. 
Toch was deze moed al gauw verdwenen, want na ongeveer een half uur 
voetballen stonden wij reeds met 2-0 achter. 
Even leek het erop dat wij de aansluiting konden houden, doordat Hedde 
Groeneveld, die overigs zeer sterk speelde, een strafschop mocht benutten 
en daL.rmee de stand op 2-1 bracht, dit was tevens de ruststand. 
Na de thee een veel beter spelend 0.N.S., dat met snelle combinaties onze 
achterhoede nog tweemaal uitspeelde en scoorde, zodat de eindstand werd 
bepaald op 4-1 voor de thuisspelende ploeg, wat overigs ook wel verdiend 
was. 
Wel is het de vermelding waard dat de scheidsrechter (leider) een prima 
en een sportieve wedstrijd floot, en ook dat Hielke Kramer ons wel bekend 
als "pypke" voor het eerst achter spelend, een uitstekende wedstrijd speelde 

H. Roffel. 

Akkrum 2 	D.W.P. 5 	0-0  

Na een zeer lange winterstop moesten we 28 maart onder barre omstandig-
heden in Akkrum aantreden, windkracht 8, kou en regen maakte voetbal 
bijna onmogelijk. 
De snelle voorhoede van Akkrum begen direkt te drukken, maar de achter-
hoede met Tjitse, Jelle en Rudie gaf geen krimp. 
Na een half uur spelen schoot Wiepie Krist op de paal, en uit een tegen-
aanval redde Pieter Bakker fraai. 
De tweede helft was het weer nog slechter, met Akkrum de wind mee. 
Arjan Veuger ging nog een paar keer allen op het doel ag, maar had geen 
geluk.Rudie Vis haalde de rechtsbuiten, die steeds liep te zeuren hard 
onderuit, en uit de vrije trap redde Pieter weer prima, zo bleef het 0-0, 
een juiste uitslag. 

Een medespeler van het vijfde elftal. 

ANTWOORDEN OP DE SPELREGEL VRAGEN VAN BLADZIJDE 6. 

1. Indien de bal tegen de paal komt, naast gaat of wordt gestopt 
moet de schop worden overgenomen. Indien de bal in het doel 
gaat wordt het doelpunt toegekend. 

2. Doelpunt toekennen en overtreder waarschuwing geven. 
3. Indirekte vrije trap en waarschuwing geven voor onbehoorlijk 

gedrag. 
4. Nee, de spelers kunnen zich buiten de grenslijnen laten verzorgen 

indien dit nodig is. 
5. Dit is strafbaar buitenspel. (Indirekte vrije trap) 
6. Indirekte vrije trap voor tegenpartij en waarschuwing geven 

voor medespeler van doelman wegens tijdrekken. (spelbederf) 
7. Ten minste 11/2  meter. 



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

EN DOE-HET-ZELVER  it  
MIDSTRAAT 151 - JOURE 

REGTS 

Snel, voordelig 
en goed. 

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

Teo en Tlneke  Feenstra 
Midstraal  102 —.bum — Tel. 2458 

OXV4ezindiethew4t 

SPORTKLEDING 
Ga eens een praatje maken 
met uw sportspecialist 

MIdstreat 39 
Tel. 2647  

Ook het speciale adres voor 
HENGELSPORTARTIKELEN 

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

GUS  

'T IS  »MR  EEN WEET, 
WAAR U POOR TREFFELIJK EET. 

GA HET EENS BIJ ONS PROBEREN, 
EN GE VIIT NOOIT BETER 
ADRES  SEMEN  

CAFETARIA "T CENTRI/h1" 
G. de Graaf, 

naast  de Jouster Toren. Tel. 3390  

Veilig aulorijden met onze rijopleiding 

AUTORIJSCHOOL VALKEIVIA 
VAMOR/MI 

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

Bel vrijblijvend voor at uw informatie boven- 
staand telefoonnummer 

UW DIEPVRIESVULLING ZOALS 
ACHTERBOUT 
VOORVOET 
HALFVARKEN 
EN PAKKETTEN 

UIT EIGEN KEUKEN: 
WORST 
LEVERWORST 
KOOKWORST 
HAM ENZ, 

WIJ SLACHTEN ZELF 
OOK VOOR HUISSLACHTING 

SPECIALITEIT IN EIGEN GEROOKTE DROGE WORST EN SPEK 

ROTSTERHAULE 
STREEK 125 TELEFOON 1597 

ambatiMijitstayrij 
Jamni 

ORNELIS 
Midstraat 130 - JOURE - Tel. 05138-2563 

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

DROGISTERIJ 

BA BYZAAK 

id BIN NEI DE  HAL!  
~nodal* tan 9.00 °ant 10.00 

Us Ispeningstilden bInnel 

ours 

14  E.( FOAR WENNINOVNRJOCHTINO 

reed. fan 9.00 sent 21.00 acre f  

gIE JOUWEIg 

discount  
FOTO- VIDEO - LECTUUR - BOEKEN 
Midstraat 153 -8501  AK  Joure — Tel. 6460 

-discount  

SCHOENREPARATIE 



LEMSTRA 

Oudehaske 

Uw PDRO dealer: M. VEENSTRA 
Streek 174 

8463  NH  ROTSTERHAULE 
tel. 05137-1870 

KOM VOETBALLEN! 

WORDT LID.. 
welkom bij 	 

voetbal de  
vereniging wite 

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

Café-Restaurant - Zaalacconunodatie 

„IIET ANKER" te Scharsterbrug 
Hollandiastraat 50 

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

Voor uw receptie personeelsavond - koffietnfel - diner - of  !amble  pleisterphaats. 
Zaalcapaciteit 350 personen. Koffietafels en diners tot 175 personen. 

Vraag vrijbhjvend prijsopgaaf bij de heer  It.  Jonkman, Tel. 05138-2350. 

INRUIL - FINANCIERING - GARANTIE 
OOK VOOR ALLE VOORKOMENDE REPARATIES 

UW ADRES 

Autobedrijf 
LUC HOF  by  

ROTTUM - Tel 05137-1322 

De kleine zaak met de Grote Service 

Tweewielerbedrij fl 

Tel. 05130-77212 

Tevens benzinestation en autoservice 

kips  voor uw snacks 
het juiste adres 

haal ze hij de 
FRITES EXPRES! 

In het zomerseizoen 
kunt u ons dagelijks 
vinden hij het Nannewild 

DE WITH& SPIJKSTR A 
oudehaske  

MABO- 
Bootservice 

ZEILBOTEN 
ROEIBOTEN 
TRAILERS 
KANO'S 
SURFPLANKEN 
REPARATIE 

Haskenítgongen 3, 
OUDEHASKE 
Tel. 05130-77301  



corers  Slag om schuttersprijs 
stops 	al weer in volle gang 

Zoals jullie elders in ons clubblad kunnen lezen gaat IjKE DE JONG van 

D.W.P. fier bovenaan in het F.D.-schuttersklassement. 

De uiteindelijke winnaar aan het eind van het seizoen komt in het bezit 

van een herinneringsprijs. 

Van verschillende kanten werd ons gevraagd hoe de puntentelling werd 

gehouden, vandaar onderstaand lijstje. 

1 punt 	: voor elk gescoord doelpunt. 

2 punten : voor het eerste doelpunt van de wedstrijd. 

3 punten : voor het doelpunt, waardoor een wedstrijd in een gelijkspel 

eindigt. 

5 punten : voor het doelpunt, waardoor een wedstrijd (vanuit een gelijke 

stand) wordt beslist. 

6 punten : voor het enige doelpunt in een wedstrijd. 

Scoort één speler alle doelpunten in -een wedstrijd, dan krijgt hij voor 

het eerste zes punten en voor de overige steeds één. 

redaktie. 

Voor de jeugd deze maand weer enkele puzzels. 

Boem! Een geweldig schot. Welke hal heeft hij eigenlijk gescho-
ten? Nummer I, 2,3 of vier ? 

1 
Streep horizontaal, verticaal 	of diagonaal alle gegeven namen 
weg. Je. houdt dan een aantal letters over, die van links naar 
rechts gelezen een zin vormen,  flier  komen de namen:  Ajax,  AZ, Den  'brag, DS,  Excelsior, Feyenoord, Fortuna S, Go  Ahead Eagles,  Groningen, Haarlem, I lelniond, MVV, NAC,  NEC,  PEC Zwolle. PSV, ROLM JC,  Sparta,  SVV, Twente, Utrecht, VVV, WILLEM  II.  
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D.W.P. 3 	N.O.K. 2 	3-1 	(za. 28-3-'87, 12.45 uur, windkracht 10) 

Na een zeer lange winterstop, waarin ondanks vele afgelastingen door 
D.W.P. 3 veel oefenwedstrijden werd gespeeld, was er zaterdag toch nog 
onverwacht de eerste competitiewedstrijd in 1987. 
Een zeer belangrijke! Deze diende dan ook gewonnen te worden om bij de kop- 
lopers in het spoor te blijven, want ondanks dat wij even weinig verlies- 
punten hadden stonden wij nog enkele wedstrijden achter in de competitie. 
Met een laatste kreet van manager-coach Geert de Jong, we gaan er even 
pittig tegenaan, en we maken er een leuke pot van, en vergeet de vleugels 
niet!,werden we bij zware storm de wei ingestuurd. 
We speelden de eerste helft met de storm mee, wat inhield dat we constant 
op de helft van de tegenstander speelden. 
Aan weerszijden speelde de harde wind de spelers parten, wat vooral voor 
het N.0 0 K.-doel hachelijke situaties opleverde, in zo'n situatie vergat 
Jan Sloothaak van dichtbij te scoren en schoot net over de lat. 
Beter verging het Auke Bosma die een dieptepass in volle sprint meenam en 
zonder van zijn lijn af te wijken 2 verdedigers voor joker liet staan en ook 
de keeper passerde en zeer verdiend voor 1-0 zorgde. 
Een kwakPtiertje later werd een uitstekende kopbal van Harry Visser door 
de doelman en een verdediger niet goed verwerkt en was Anske de Jager er 
als de kippen bij om de bal op de doellijn het laatste tikje te geven 2-0. 
Tot nog toe had N.O.K. hier weinig tegenover kunnen stellen. 
Vlak voor rust kwam hier echter verandering in, toen Albert Huisman een 
hoge bal niet goed raakte en in het eigen strafschopgebied plaatste, de 
verdediging van D.W.P. wist hier geen raad mee, maar de tegenstander wel!! 
Nadat Piet Jager d.m.v. 2 handsballen het kwaad had weten te keren, rolde 
de bal toch in het net 2-1, een tegenvaller vlak voor rust. 
Na de pauze met nu de zware wind tegen kreeg N.O.K. een optisch veldover- 
wicht, maar D.W.P, bleef goed spelen en hield de wedstrijd onder controle, 
Zelfs de voorhoede, die de verdediging van N.O.K. het knap lastig maakte 
wist door haar snelheid geregeld tot uitvallen te komen. 
In gén van die uitvallen ging Anske de Jager op rechts door, 7ette letterlijk 
nog een verdediger opzij, ging het strafschopgebied binnen en verraste de 
doelman van N.O.K. door in de korte hoek te scoren i.v.p. de bal af te 
geven aan de vrijstaande Egbert Jager, 3-1, 
Dezelfde Anske had bijna voor 4-1 gezorgd toen hij een bal inschoot die van 
de keeper terug kwam na een doorbraak van Jan Sloothaak, maar deze had ook 
de laatste verdediger tegdn de grond gewerkt, 
Tot het einde hield de D.W.P/0 gchterhoede met de zeer goed spelende Harry 
Visser met steun van de middenlinie de wedstrijd in handen, wat uiteindelijk 
een zeer terechte overwinning opleverde, 

uw Brenda Steunbeer, 

Ik wil iedereen graag bedanken voor de vele reacties die ik kreeg 
in welke vorm dan ook tijdens mijn verblijf en bij thuiskomst uit 
het ziekenhuis. Het was geweldig!! 

RUURDTJE. 



gesp. tegen 

18 	21 

15 	20 

14 	19 

10 	15 

10 	16 

17 	28 

13 	22 

12 	30 

13 	59 

gem. 

1.167 

1.333 

1.357 

1.500 

1.600 

1.647 

1.692 

2.500 

4.538 

minimaal 10 

MINST GEPASSEERDE DOELMAN VAN D.W.P. 

bijgewerkt tot en met 21 april 1987 
N.B. men wordt in de lijst opgenomen na 

competitiewedstrijden 

Naam 	elftal 

1. Durk Jager le 

2 Jan Knijpstra  3e 

3 Durk  Vis  B 

4 Bennie  van Hes 4e 

5 Wiep van Stralen A 

6 Mindert Mulder 2e 

7 Johan Bijker C 

8 Pieter Bakker 5e 

9 • Keimpe Wierda 
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WIE SCOORDEN ER VOOR D.W.P. DE DOELPUNTEN 
bijgewerkt tot en met 21 april 1987 

Naam 
1. Jacob Hessels 
2. IJke de Jong 
3. Hans de Vries 
4. Geert de Vries 
5. Jan de Vries 
6. Marco Visser 

Anske de Jager 
8. Johan Kerkstra 

Klaas Huisman 
10.Anne Haven 

Jan van der Wal 
Arjen Veuger 

13.Luc Pen 
14.Nico Huppes 

Rudie Waterlander 
16.Marten Woudstra  

elftal 
A 
le 
B 
E 
C 
A 
3e 
D 
le 
B 
5e 
5e 
E 
A 
2e 
B 

aantal doelpunten 
32 
23 
15 
14 
12 
11 
11 
9 
9 
8 
8 
8 
7 
6 
6 
5 

Bijgehouden door ons statistisch medewerker A.Veenstra 



Drachtster Boys 6 	D.W.P. 3 	2-1 	(4-3-1187) 

De wedstrijd werd gekenmerkt door 2 dingen, de zeer harde wind, die dwars 
over het veld stond, en een tegenstander die het voornamelijk voorzien had 
op de benen van onze spelers. 
Een zeer lankmoedig optredende scheidsrechter deed het de gehele wedstrijd 
af met een mondelinge waarschuwing in de trant van, "dit is de laatste keer", 
er kwam echter steeds weer een laatste keer. 
Voeg dit bij het gegeven, dat de grensrechter van Dr. Boys dankbaar gebruik 
maakte van het feit, dat de scheidsrechter volledig op hem vertrouwde wat 
de constatering van buitenspel betrof, dan kan hieruit worden begrepen dat 

D.W,P. deze middag met diverse opponenten had af te rekenen, wat ze duidelijk 
niet lukte. 
De wedstrijd begon rampzalig voor D.W.P., na zo'n 7 minuten spelen kwam er 
een doelpunt voor Dr. Boys, doordat keeper Jan Knijpstra een voorzet van 
rechts, die hij in eerste instantie wist te onderscheppen weer losliet, de 
bal was over de doellijn geweest besliste de scheidsrechter, doelpunt, 1-0. 
Terwijl de wedstrijd zich voornamelijk op de helft van de tegenpartij afspeelde 
wist Dr, Boys een kwartier later weer uit te breken, ditmaal volgde er 
een voorzet van links, die mede door de wind verkeerd werd beoordeeld door 
Jan Knijpstra, hij liep te ver uit naar de eerste paal en de bal ging over 
hem heen, en rechtsstreeks in het doel, 2-0. 
De goed vlaggende maar van de scheidsrechter weinig vertrouwen genietende 
grensrechter Douwe v.d. Schaaf protesteerde nog wel, omdat twwe spelers 
van Dr, Boys bij de tweede paal in buitenspelpositie stonden. 
De scheidsrechter beoordeelde  diet  echter anders, want de bal ging rechts- 
streeks in het doel. 
Ook na deze tegenslag bleef D.W.P, een veldoverwicht houden, maar zonder 
succes, 
Zo'n 5 min, voor rust mocht Albert Huisman een strafschop nemen, na een 
handsbal van de tegenpartij, na een langdurige verzorging van de zwaarge- 
kwetste Harry Visser en veel irritant gedrag van Dr. Boys mocht Albert 
eindelijk de bal nemen, waarbij hij nogmaals werd afgeleid, doordat de bal 
enkele keren van de stip waaide, hierdoor was de concentratie geheel weg, 
en hij schoot jammerlijk over. 
Een minuut later leek de ommekeer in de wedstrijd te komen, Franke Sloothaak 
plaatste een vrije trap richting doel, de bal werd door aanval en verdediging 
niet goed verwerkt, waarna Jan Sloothaak met een schitterend lobje over de 
uitkomende keeperheen voor 2-1 zorgde. 
Hieruit putte de ploeg vnel moed, en in de rust was men er van overtuigd 
dat deze toch wel zwakke ploeg in de tweede helft opgerold zou worden. 
Maar.000000m een lang verhaal kort te maken, het werd een dessillusie, 
Niets lukte, de spelers wisten zich geen raad met de steeds meer aanwakker- 
ende wind en de schoffelende tegenpartij, waarbij de schedsrechter veel te 
weinig tegeh optrad. 
De ballen gingen hoofdzakelijk over de zijlijn en men niet vaak meer bij of in 
het strafschopgebied van de tegenpartij. 
De stand bleef onveranderd, een gelukkige en onverdiende overwinning voor 
de gastheren, dienu op de tweede plaats op de ranglijst staan. 
D.W.P. heeft echter nog alle kansen zich weer bij de koplopers te voegen.  

EP  OORKLEP,  



liwVictoria-Vesta 
adviseur 

wil even nagaan of 
harde tackles 

in de polis staan. 

In ieder gezin gaat er geen dagvoorbij of er verandert 
wel iets. Er komt een nieuwe auto, nieuwe meubels 
worden binnengebracht of uw zoontje wordt lid van een 
voetbaldub. 

Maardan moet-ie wel verzekerd zijn. Anders kan een 
tackle voor een hoop financiele narigheid zorgen. 

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

uw adviseur: 

R. JAARSMA 

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

Victorhaesta  Fir  
vellig gevoel 

verzekeringen 
hypotheken 
financieringen 

Transportbedrijf 

Nico de Wolff 
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Telefoon. 05137-1481 en 1491 

hatituut "NM 0 J 
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lailLSNIJMESSEN, HOGEDRUKREINIGERS ENZ. 

HANDELSONDERNEMING 
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SCHARSTERBRUG 

Tel. 05138-3729, b.g.g. 2511 
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19-pORNE Ta.u'd 



ZAAL MIE VER 0 40> 
OISSte 

fidligfindotrn 	 stickers 

Burg. Kuperusplein 59 
Telefoon 05130 - 24899 

Elke dag verse croissants, 
frans stokbrood  etc.  

Griend Sport < 
VOOR HET 	IN IEDER 

BETERE WERK 	__Jk MERK 

MIDSTRAAT  98-8501 AT J 0 U E TEL. Mil  38-6160  

95* 
van SEPTEMBER %MEI 

p 3e ZATERDAG VAN 10-.12 
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Sigaren Magazijn 'T HOEKJE 
HET GROOTSTEASSORTIMETIT 51CIARCII EH 5ICIARETTefl 

MET'S COMPLETE 50R1ERIRCI 
"COMPAEHEII" "OUD NAMPEll" en "BA !MORAL" 

OOR UW MLR/MADAM VOOR TOTO Elf LOTTO 
MWS 

JELLE VAtl DELON? 
MID5TRPAT 65 JOIJF-IL - TO, ,10135 I-  I:11 TOIn 

C. 
BROOD HOEK BARNET 
uw warms bakker dichtbil 

met bazargdlenst  aan  hula 

g011” n5137 1226 

Voor kakelverse 

eieren en kippeprodukten 

naar: 

TH.VISSER gt ZN. 

Ouwsterhaule 

telefoon 05137 - 1369 

A. BRALS 
grand- en 

sloopwerken 
M.J.HOGEBOOMSTRAAT 1 

SINTJOHANNESGA 
telefoon 05137-1269 

VOCHTWERING TI - 
IMPREGNEERBED WSJ F 

MI nab MN 	11•11Ï 
Mr 	 III WI 

III MEL 111.111 	1~1  
Duurzame bescherming van alle 

	doorslaande gevels, schoorstenen  etc.  

	,...011Magap 
	 Heerenveen 
Tel. 05130-- 25893 

UU ff 
CHINEES-INDISCH RESTAURANT 

HAPPY GARDEN 
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LINDEGRACHT 29-31 
HEEREN VEEN 
TELEFOON 06130-29788 

*•1001A. 	

‘10.1,1040 

et1 scHoox. oe. Osle Istioes. 

SPORTHUIS 
DE LEEUW 
DRACHT 56 - 58 
HEERENVE EN 
TELEFOON 22418 



Oefenwedstrijd D.W.P. 3 - Bolswardia 2, 	2-2. 

Tegen tweede klasser K.N.V.B. Bolswardia 2 behaalde D.W.P. 3 een 
verdienstelijk gelijkspel. 
Zelfs een overwinning behoorde tot de mogelijkheden indien de voor- 
waartsen beter hun kansen hadden benut. 
Door slecht verdedigen en een frommelgoal kwam Bolswardia op een 1-0 
voorsprong. 
Nadat Jan Sloothaak 1-1 liet aantekenen, verzuimde D.W.P. voor rust nog 
op voorsprong te komen. 
Ook na rust lieten o.a. Wynand Gootjes, Jan Sloothaak en ook Egbert Jager 
goede kansen liggen. 
Het was uiteindelijk Wynand Gootjes die na een trekbal vanaf de achterlijn 
van Jan Sloothaak voor een verdiende 2-1 voorsprong zorgde. 
Door weer een onoplettendheid in de achterhoede kwam Bolswardia op 2-2, 
wat ook de einduitslag was. 
Een terechte uitslag overigens, omdat de gasten net als D.W.P., op een 
keiharde, bevroren grasmat bij vlagen zeer technisch en verzorgd 
voetbal liet zien. 

CRITICUS. 

Sloten 1 	D.W.P. 1 	2-6 	28-3-1987. 

Zaterdag moest D.W.P. uit tegen Sloten. 
De eerste helft ging een bietje om en om, de ploegen hadden evenveel 
kansen gehad 
Tot op het moment dat Sloten scoorde 1-0. 
Later kwam Yke de Jong opzetten en maakte de score gelijk, 1-1 dus. 
Nog wat later kwam Yke weer opzetten en met een voorzet van Ome Jan 
Dijkstra scoorde Yke weer. 
In de pauze gingen de mensen even wat halen. 
De tweede helft:, Klaas Huisman wou ook wel wat doen, en ging er achter- 
aan, ook hij scoorde en de stand was 1-3. 
Ome Geert Dijkstra kwam ook in aktie en hij maakte er 1-4 van. 
Maar Sloten kreeg de bal en die maakten er 2-4 van. 
Dat pikte Klaas Huisman niet en die maakte er weer een punt bij 2-5. 
Yke kwam helpen en die bracht op het nippprtje een mooie goal en zo 
kwam de stand op 2-6. 
Het was een mooie wedstrijd, ondanks de blessure van Henk van der Wal, 
Beterschap Henk. 
Ook waren er veel toeschouwers, ondanks de regen en storm, en tenslotte 
nog even dit, Sloten heeft er een mooie kantine bij gekregen. 

Jacqueline van Hes, supporter. 

0  

te koop 

aangeboden 

• 

Goed onderhouden voetbalschoenen maat 46 
vraagprijs f 40,-- 

af te halen bij: M. Lageveen 
Nieuweweg 51 
Rotsterhaule 

wemomm 
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Stretches  voor voor de rug 

Het beste is om op een stevige. maar niet re harde  Linder-
grond re rekken. !moral bij deze rugstretches. Als je op een 
te harde ondergrond ligt kun leje namelijk niet zo 'nakke-
lijk  

Bekkenbodem en binnenkant dijbenen rekken  

Duey  voetzolen tegen elkaar en houd die mei je 
handen vast. Trek jezelf rustig voorover tot je een 
fijne stretch voelt in bekkenbodem en binnenkant 
dijbenen en buig vanun jc heupen. Meestal voel je 
ook dat de rug wordt gerekt. Houd cin tellen 
vol.Begin deze rek met door vanuit hoofd en 
schouders voorover re buigen. Buig vanuit de 
heupen (zie blz. 13. 1  'an  start). Probeer de ellebogen 
aan de binnenkant van je benen te houden. zodat je 
meer in even wicht zit. Rekken is makkelijker  aisle  

stabiel zit. 

Ga op je rug liggen en trek je linkerbeen naar de 
borst. Houd je achterhoofd op de grond, als het je 
zonder veel inspanning lukt. Het geeft niet  aisle  het 
hoofd niet op de grond kunt houden. Houd het 
andere been zo recht mogelijk, zonder dat het  steam  
wordt. Doe allebei de kanten. Door deze rek woe- 
den de hamstrings en de rugspieren langzaam 
losser. Doe de stretch .30 tellen. 

Doe de nu volgende stretch niet op een harde onder-
grond, maar gebruik een mat. kleedje of deken. 
Ga overeind zitten en trek met je handen de knieën 
tegen de borst. Rol rustig achterover op en neer met 
je kin tegen de borst. Zo worden de spieren langs de 
wervelkolom nog meer gerekt. 
Probeer gelijkmatig en beheerst te rollen. Rol 443 
keer heen en weer of zolang tot je voelt dat je rug 
buigzamer wordt. Doe het niet te vlug. Overdrijf 
niet, maar ontwikkel je lichamelijke gezondheid 
slap voor stap. 

Als je moeilijk een plaatsje kunt vinden om te 
stretchen en te ontspannen, gebruik dan een hand-
dock.  Doe deze onder de voeten door, pak de un-
emden beet en trek jezelt vanuit de heupen zover 
voorwaarts dat je een stretcn voelt en je toch nog 
kunt ontspannen. Trek jezelf met gebogen armen 
voorwaarts. Pak de handdoek steeds een klen,  
stukje verder naar de voeten toe vast, tot je een 
goede rek voelt. 
.41s.te door dcze stretch druk voelt in de onderrug. of als ;le 
onderrug-klachten hebt gehad, doe dan de  stretches  die op 
blz . 37 staan. Die passen beter infyou 

Wees voorzichtig akte rekt niet beide benen lang-
uit. of als je staande vanuit de  ileum  voorover 
buigt. In deze houdingen moet je TIIC: te ver rekken 
Omdat de achterkant van elI. been meestal in snip-
hemd en gespantienheid ver›;.-mi: ~et  it.  als je 
.onderrug-kiachten hebt, geen oefeningen  doer.  
waarbij beide benen gehik woraen gerek:. Ais ét,n 
orbeioe benen bijzonder stilt zip. is het  ~clink  om 

benen tegelijk re rekken enkit'ill!SIC stretch 
v,,or elk been te krijgen. I )arm is het  !ILA  keiijker om 

je rug te liggen en elk been apart te rekken 



Ofje kunt de armen achter je lichaam leggen terwijl b'- 
je de benen bitna gestrekt houdt. 

je kunt ook tegelijk je hekkenbodem en binnenkant 
van de dijen in dezeltUe houding stretcher]. 

A Is je tamelijk sterke buikspieren hebt. begin dan 
eens te experimenteren met een soort se,houder-
stand, terwhl se met de  hamlet]  in de heupen het 
even wicht bes*vaart. 

In al deze standen kun le _te middel voeten en zien. 
Als je deze oeteningen moeilijk vindt en moeilijk 
kunt ademhalen ben ie •A-aarschnnInk op de s er-
keerde piek cc  ink.  Kun je het lichaam in .d den.' 
variaties ontspannen. dan tánctioneett net dindebtk 
beter. 

Met de benen achter het hootd en de voeten naar net 
Plafond kritg se een tzocile stretch om 'cn 'osiik ie  
west te werken. de  rue  ce rekken en 'ie voeten van Ge 
grond te houden waardoor her herstel v n ie 
bloedsomloop in de onderste ledernaten wordt 
bevorderd. 

Door urenlang staan en znten iv,,rden 	nine  in  d e  

onGerrug. De hurkzit zorgt uan voor entsvanning Je  
Korn  Vall11( stand ,ot hurkzit 	voete rai n 

grond 2:1 a • tr. nen onceveer 	itraden tiaar 
vutren gedraaid le hielen 	tussen ::/ en 
van 	Jar  af d'hankeihk var. ie  ienigheid. :naar ook 
hangt 	Sarlen :net welke ,:chaamsdelen te wilt 
rek ken ais pe neer vertrouss d bent met stretéhen in 
de liuriczu strettt je de voorkant van de  cinder-
benen. de knieén. Ge rug 2r: iie enkels. de adnlles-
pees en de diepere spit ren van de bekkenbociem en 
bovenbenen Houd ie knieén aan de buitenkant 
de bovenarmen De knieen moeten in deze .aurkzu 
recht boven de grote tenen attn. Doe 	tellen een 
lichte stretch. ',:Oor een aantat inensen zal do mak-
keihk gaan, voor anderen erg inoetii.,k. 

Naam 
Adres 
Geboren 
Burg. staat 
Beroep 
Rookt U 
Drinkt U 
Voetbalt U 
Welk elftal(len) 
heeft U gespeeld 

Herman de Heij 
Reigerstraat 3 te Feerenveen 
datum onbekend (red) te Rotsterhaule, Nieuweweg 57. 
gehuwd 
werkt bij de GROTE BAAS? 
nee 
ja 
niet meer 

: Ben begonnen bij de welpen(ik kreeg mijn eerste schoenen 
van  Wolter  v.d. Weg). Daarna ben ik verhuisd naar H'veen 
en op latere leeftijd speelde ik nog zo'n twee jaar in 
het 3e en 4e elftal. 

Welke binding heeft 
U met D.W.P. 	° Ik ben nu ongeveer twee jaar leider van het 2e elftal 
Favoriete voetbal- 
ler 	: Henk Meerding,  Wolter  Jetten, Sies Mulder en later Eg-

bert Jager, Franke Sloothaak enz., enz., enz. 



Favoriete lektuur 

Favoriete films 
Favoriete eten 
Uw grootste wens 

Favoriete 
Favoriete 
ma's 

muziek 
pro gram- t.v.  

Vervolg Intervieuw van de Maand  

Favoriete voetbalploeg: D.W.P. natuurlijk 
Favoriete commentator : heb ik niet 
Onder welke trainers 
voetbalde U 	: Jan Hol, soms Jan Lageveen en later Henk Zoetendal. 
Welke was de béste 	Henk Zoetendal 
Wat was Uw mooiste be1e7 
venis bij D.W.P. 	: in het seizoen 82/83 het behalen van de KNV3 met 

het tweede elftal 
Welke hobby's heeft U : Voetballen, vissen, fietsen en lekker eten klaar 

maken (paling roken) 
FVB-nieuws, voetbaltotaal en Fr. Dagblad(alleen 
maandags) 
bijna alle soorten muziek 

Studio Sport, Ja Natuurlijk en vroeger Moeder wat 
is het heet en Daar komen de schutters 
Westerns, Oorlog en vroeger de Tarzanfilms 
Chinees, maar ik lus ook graag snoekbaars 
Ze kunnen wel zeggen geld maakt niet gelukkig, maar 
laat mij maar een half miljoen winnen. 

Wat U verder nog wilt 
zeggen Dat ik volgend jaar eindelijk eens een keer leider 

bij het Mrste elftal van D.W.P. ben. 

De wedstrijd Cambuur 1- D.W.P. 1 	1-3 

Nadat u mij een paar keer moest missen in dit clubblad, voeldt ik mij 
toch weer ambitieus genoeg om weer eens heerlijk in de pen te klimmen. 
Deze wedstrijd had overigens ook alle ingrediënten inzich om te komen 
tot een uitvoerig verslag. De eerste wedstrijd tegen Cambuur werd gewon-
nen met 3-2. Dat dit toen zeer moeizaam gebeurde, bewijstwel het feit, dat 
wij eerst met 0-2 achter kwamen. Puur op karakter en praten van de tegen-
stander pakten wij toch de volle winst. 
U kunt zich dan wel voorstellen, dat wij toch een beetje tegen deze wed-
strijd op zagen. Meestal kom ik zaterdagmorgens om een uur of elf van 
bed af stappen,echter dit keer was ik al om 9 uur in Groningen bij de 
DOMO (juist in die makkelijke pakken). Om aldaar mijn 2 linkerhanden om 
te buigen in 2 rechte, wat uiteraard lukte. (nu de benen nog red.) 
Om half éé.n. kreeg ik permissie om naar Leeuwarden af te reizen,c,waar wi 
13.15 uur aanwezig moesten zijn. Het weer voor deze wedstrijd was uit-
stekend te noemen, met helaas wel een hard veld zodat de slidings wel 
achterwege zouden blijven. 
De stemming binnen de ploeg was geweldig, wat zich uitte in prima imi-
tatiets van  Sonny  Crocet (JURRIT) en Ricardo  Tubbs  (JAN DIJKSTRA) zo ook 
Dr, Grimbergen (ondergetekende) en uiteraard de dames Trui en Trees (de 
hele ploeg). Kortom niets stond een geweldige pittige pot voetbal in de 
weg. Mocht u het nodig vinden om nog door to lezen. dan zult u merken dat 
er toch wel iets in de weg stond. 
De wedstrijd. We begonnen goed en zelf verzekert met 2 wijzigingen in 
het team KLAAS VEENMA moest ontbreken wegens werkverplichtingen (kan me 
voorstellen hoe Klaas zich die dag voelde) en ook onze HENK VAN DER WAL 
die genoot van een korte vakantie op Costa del Huttenheugte. 
Na ongeveer 10 minuten kregen wij een penalty toegewezen. Onze KLAAS HUIS-
MAN soleerde door de defensie van Cambuur, maar deze vonden het nodig om 
Klaas 	n pootje te lichten. 
Daar deze net toch echt geen gewoonte vind om op één been te staan, liet 
Klaas zich dus spontaan vallen met zijn volle gewicht op den harden grond 
van het veld van Cambuur. 

-.-16-.- 



Dit vallen gebeurde in het strafschopgebied, waardoor Yke beheerst 0-1 
kon scoren. Nu schijnt het bij onze Hoofdstedelijken een mode te zijn om 
dan hun frusstraties af te reageren op spelers van D.W.P. door (zie club-
blad archief Leeuwarden 1 D.W.P. 1 ) regelmatig na te trappen. 
Zeer jammer en zeer triest. Een paar minuten later speelde er weer iets 
zeer interessants af in het strafschopgebied van Cambuur. Hoofdrolspelers: 
Keeper Cambuur en Klaas Huisman. De keeper van Cambuur had de bal niet 
goed vast, waardoor Klaas zijn grote voeten er tussen stak. De scheids-
rechter  foot  tegen Klaas waarschijnlijk vanwege aanvallen van de keeper 
in het strafschopgebied. Echter de keeper vond dit niet genoeg en liet 
zijn krakkemikkige handjes wapperen op de brede borst van onze Jerommeke. 
Ieder zichzelf respecterende keeper zou dit wel laten, deze niet, dus me-
neer moest het speelveld gedwongen verlaten. De poppen begonnen dus al 
aardig aan het danzen te raken, waarbij diverse pootjes niet werden ont-
zien. De arbiter had moeite de wedstrijd in de hand te houden, maar hield 
zijn hoofd koel; blij als ie was dat de pauze aan brak. 

Voor een kopje thee dcen wij een boel, zo ook om de bevelen op te volgen 
om onze zelfbeheersing toe te passen. De tweede helft veranderde er in 
feite niets, veel getrap en gepraat. Onze Jurrit-Gerrit Visser stond daar 
ver boven. Het bewijs daarvoor leverde hij door een werkelijk, prachtig 
schot diagonaal finaal in de kruising. 
Iedere voetballiefhebber krijgt spontaan het kippevel op armen en benen. 
Zo ook ik. Met andere woorden 0-2.Nu was voor Cambuur helemaal het hek van 
de dam. Er zaten en paar welwillende spelers in het elftal van Cambuur. 
De rest waren echte doldrieste, opnaaierige pubers. Waar twee vechten heb-
ben twee schuld luidt het spreekwoord. Meestal is dat ook zo, maar echt in 
dit geval ging het niet op. 
Even later maakte Klaas Huisman ook nog 0-3, door een voortreffelijke so-
lo vanuit het midden ook nog doeltreffend zelf af te ronden. 

Ook een fabelachtig goal, want tijdens 
deze solo kreeg hij ook nog ong. 10 
trappen na. 

	 Nadat ik gewisseld werd voor ons goud- 
haantje PETER RENES, kon ik alles objec-
tief vanaf de zijlijn aanschouwen. 
Werkelijk zo'n ploeg hoort niet thuis op 
een voetbalveld, maar eerder op een 
kick-box platform. Peter was een paar 
minuten in het veld of tuimelde bijna 
twee meter de lucht in na een wilde trap 
van een tegenstander. 

ea 	

Mooie start. De fluitist wou staken maar 
11

r 	
~kP: 	

wij konden hem nog tegen houden. 
Wat er daarna gebeurde was de ozo bekende 
druppel. Klaas Huisman kreeg zowaar 
eerst een elleboog en even later een klap 1!  
vol in het gezi-uht van een donkerkleurig 
persoon uitkomend in het licht-welter-

gewicht. Hoe gebeurde dit? De licht-welter  zei tegen Klaas; Moet je een 
klap in het gezicht klootzak?. Waarop Klaas zei: En wie bent u dan wel, 
een patient, nietwaar? En ondermeer ook de zin, waarvan ik u een paar 
trefwoorden zal verklappen: geboorte, land, niet wit maar 	 soort,e.d. 
De man gaf Klaas dus een klap en kon het veld verlaten ondertussen hadden 
zij wel 1-3 gescoord en werden nog 2 van hen opgeschreven. 
Maar de wedstrijd werd door de scheidsrechter gestaakt 10 minuten voor 
het einde. Op wef naar de kleedkamers kregen we nog wat opmerkingen naar 
onze hoorfden geslingerd, maar onze beheersing, en vooral die van Klaas 



In FD-schuttersklassement 

Eise de Boer (VEV) 
loopt in op leider 

LEEUWARDEN Door het 
enige doelpunt van zijn club 
VEV te scoren is Eise de Boer 
gestegen naar de tweede plaats. 
De Leekster liep iets in op kop-
loper Yke de Jong van DWP, die 
zaterdag tweemaal doel trof. In 
de breedte neemt de opmars van 
diverse spelers duidelijker vor-
men aan. Maar vooreerst kan De 
Jong de concurrentie nog wel 
'duchten'. 

De stand is nu: 
42 punten: Yke de Jong 

(DWP). 
33: Eise de Boer (VEV), 
29: Douwe Peter Rijpstra (Rij-

perkerk) 
27: Jan Peter Staal (Oranje 

Nassau). 
25:  Harm  Bloeinhof (Nijland), 

Wiep Kuipers (Heerenveense 
Boys), Tjipke de Vries (WTOC), 

23:  Ate  Storm (Broekster 
Boys), Dick van der Wal 
(Drachtster Boys), 

21: Frits Sieswerda (WWS), 
20: Douwe Fokkinga (Harke- 

mase Boys), Jan Wiepke Knobbe 
(FIZVV), 

19: Johan Knoop (Oostergo), 
Geert Henk Kazimier (Heeg), 
Piet Wiersma (Be  Quick  D): 

18: Johannes Hoekstra (Oude-
ga W),  Lind  Stellingwerff (Wor-
kum), Arie van der Wal (Urk), 
Jelle Feenstra (Bolswardia), Ed-
win Kuipers (11olwerd), Bert 
Mooibroek (Oranje Nassau), 

17: André Bliimers, (WWS) 
en Albert Oudjes (Cambuur). 

16: Rob van der Zee (Zeerob-
ben), Peter Schat (Hubert 
Sneek), Gosse van der Meer 
(Kootstertille), Jappie Wijnja 
(S  DS)  

15: Ilendrik Landman (De 
Wálde), Frans Sijtsma (Anjum), 
Johan Hoekema (Oeverzwalu-
wen), Kees Jan Slotemaker 
(Cambuur), Koen Dijkman 
(Noordbergum), Jan de Beer 
(Ternaard), Wierd I loekstra 
(V.en V.), Meeuwis Galama 
(I leeg), en Reinier Zwart 
(Heeg), Harko Schuring (Meppel) 

KOOP 
BIJ ONZE 

ADVERTEERDERS! 

Donderdag 1.6  april  1987 Rind)  pagbiat 

Op naar St. Jut. 
Onder het genot van Mnenkel pilsje in de kantine, konden we toch om het 
gebeuren nog smakelijk lachen. Te meer, omdat wij twee punten mee naar 
huis toe namen en WWS verloor. Dus de koppositie was nu bereikt en hope-
lijk staan we die niet weer af. De wedstrijden tegen AVC, WWS, Nijland 
en Delfstrahuizen zullen dit moeten uitwijzen. 
De 's avonds ging ik voldaan op verjaardagsvisite bij mijn schoonzuster 
Titie in de Joure, waarna de tocht ging naar Vrolijk te Vierhuis, om al-
daar  Andre Hazes  live te aanschouwen. En ook dit was zeer geslaagd  etc., 
etc., etc.  

Rintje Heerina 

UIT DE PERS 

-.-18-.- 



HERMAN 
KLE iNSMIT  

uw echte  wormy  bakker 

In koopcentrum JOURE 

Gezond leven is goed. Bloemen kopen voor ie 
vrouw is goed. Eens vroeger opslaan is goed. Er op 
uil in eigen land is goed. Elkaar liothebben is goed. 

04WiiMVIrint 

«MOmWmPar 
.1119.  

JUWELIERSBEDRIJF 

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

SIGARENMAGAZI‘IN 

DE HEY 
DE MERK3 JOURE 

TEL. 05138.3501 

(ook Inleveradres 
voor toto  on  lotto) 

„jOttjfriothe 
Mitithenbuit" 

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

Voor: LUXE GESCHENKEN 
TUINMEUBELEN 
HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN 

• 

Scheen 51 
Joure 

tel. 05138-3355  

TALBOT - PEUGEOT-DEALER 

Brilmonturen vanaf 140,-

Contacilenzen 

Contact lensvioelstof  fen  

Foto- en Filmartikelen 

Fotoos In 2 dagen klaar 

Op vertoon van deze  
advertently  geven  evil  
10 01e korting hij aankoop 
van  eon  complete  brit.  
(montuur • glazen)  

BEG=  
MIDSTRAAT 143 TELEFOON 
8501  AK  JOURE 05138-5254  

tie nit-  kerk  

voor al uw voeg en 
restauratiewerkzaamheden naar 

voegbedrijf S. V.5. w. SLOOTI•MAK 
Scharsterbrug 05138.4872 
Reerenveen 	05130.88781 

SPEELCLUB „DE ROTONDE" 
JOURE 

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

IVrijdags, zaterdags en zondags diverse buffetten gratis 

	4  

leuk Zoolendal Sport 
911dstrut 05 - Jour• • tel. 05138-3889 

UW ADRES VOOR ALLE 
SPORTBENODIGHEDEN O.A. 

VOETBAL—, ZAALSPORT—, LOOP— 
EN TENNISSCHOENEN 

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

—.—.—.—.—.—.— 

voor alle 
voorkomende 
werkzaamheden 
le1.05138.8211 bgg 2284 
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handel in bouwmaterialen 
kunststofkozijnen en 
aanverwante artikelen 

Bouw- en Aannemersbedrijf 

FA. H. FABRIEK 
EN ZN. 

Streek 59 
St. Johannesga 
Tel. 05137-1207 

VEEHANDEL Fa. PEN 
VOOR AL UW VEE, GEEF HET 

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

M,J.HOGEBOOMSTRAAT 9 
8464 NX SINTJOHANNESGA 
TEL, 05137 - 2071 

NIEUWEWEG 13 
8463 VE ROTSTERHAULE 
TEL, 05137 - 1340 

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

met melkproducten 
en boodschappen 

DAGELIJKS VERSE  groenten  en  fruit  
Jolla  do Jong 	 Jan Seulvor  
Palle  3 	sRv A I.J. Hogaboomatraat 15 
101.1707 	 tel. 1070 

doordeweekse 

TECHNISCH BEDRIJF 

W. MINNESMA 
OUDEHASKE JOUSTERWEG D2 -TEL. 05130-77370 

MUNNEKEOUREN-SCHERPENZEEL GRIMM/En 160 

TEL. 05510-230 

GAS-WATER- ELEKT 	CV -OAK • EN Z INKY/ERIC 

• ERKEND  INSTALUdEUR 

11~~111.1affik

, 

 

containersvanuitHeerenveen.. 
vooráluwafvalstoffen 

LEDIGEN één of meermalen 
per week volgens vast 
routeschema.  Tel. 05139-545  

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

Tevens mini-containers. 

Heerenveen,  BURG.KUPERUSPLEIN  31/ 
KATTEá0S 146/CRACKSTRAAT 21/TOLHUISWEG 12/ 

Rotsterhaule,  STREEK 130 

De 
adve r teerders 
maakten deze 

uitgave 
mogelijk. 
Bedankt 

............................ . 	 . .  * f nv 	* * * * , 
* Voor alle WERKGEBIEDEN * 
* * 
* en ook voor 	* 
* * 
* UITKERINGSGERECHTIGDEN * 
* * 
* Want een ieder heeft 	* 
* * * zijn PLICHTEN maar 	* 
* * 
* óók  zijn RECHTEN. 	* 
* * 
* Voor inf.: W. ZWART 	* 
* * 
* STREEK 81 SINTJOHANNESGA * 
* * 
* tel. 05137-2019 	* 
46***************************4" 
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