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TAPIJT 

De zekerheid met prijs en 
kwaliteit góesd te zitten! 

TEXTIEL 
Afir"§L...riEr 

MEUBELEN 

STREEK 180 -ROTSTERHAULE - T EL05137- 1310 

Garagebedrijf 
BIJKER 

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

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

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 

Gebroeders de oning 
oedkoop 	n waliteit 
VOOR EEN GROOT ASSORTIMENT 

TUIN-EN KAMERPLANTEN! 
en 

NATUURLIJK OOK VOOR 
TUINAANLEG EN ONDERHOUD 

NAAR 

Cobra De Koning 
Meerweg  3-5 - Rohe! - Tel. 05137-1331  

RIJWIELEN 

BROMFIETSEN 

TWEEWIELERBEDRIJF 

J. KRIKKE  
Streek 107 - ST. JOHANNESGA 
Telefoon 1487 

Debitant der Nederlandse Staatsloterij 

A. van Zwol 
Streek 131 Rotsterhaule 
telefoon 05137-1494 

ZEKTRASPORT  
It4TERNATIONAt 

Voor AI uw SPORTIBEHODIODNEDEN  
on  ion ODED ADVIES 
I. hot  Old*  minas 

JAC. DE VRIES 
Dracht 32 
Heerenveen / tel. 24969 

HOCEDIJK 126 SINT JOHANNESCA 
TEL: 05137-1818 

%. 

Vierhuisterweg 25 
VIERHUIS 
(aan het T)eukerneer) 
Tel. 05137-1363 

BOERDERIJ-
BAR-DANCING 
DISCOTHEEK 
BRUIN  CAFE 
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Eindélijk was het dan zover. Op zaterdag 16 mei 
kwam een eind aan een zeer spaniiende competitie. 
De winst van 1-0 9-2 ï‘ii.jland was voldoende voor 
promotie naar de K.N.V.B. Na een meer dan twin-
tig jarig verblijf in de F.V.B. is 'let dan toch 
gelukt. Hiervoor uiteraard de felicitatie aan 
spelers en trainer met dit resultaat. Na afloop 
in de kantine werd door diverse spelers ook al 

van de ‘ADorzitter 

	

	geroepen: Nu pakker we de beker ook nog wel even, 
De wedstrijd op 19 mei tegen Kootstertille gaf 

inderdaad nog alle hoop dat dit zou lukken: Op zaterdag 23 mei, onder 
grote publieke belangstelling werd echter al snel duidelijk dat velen 
toch iets te optimistisch waren geweest. De beker ging, zeer verdiend, 
naar  Sparta  '59 uit Deinum. Ondanks deze "kleine" teleurstelling over-
heerst toch de vreugde. Promotie naar de K.N.V.B. was het hoofddoel van 
deze competitie, en dat doel is bereikt. Een mooier geschenk kon de 
v.v. D.W.P. zich in haar veertigste bestaansjaar niet wensen. 

De voorzitter. 

We hebben er lang van moeten dromen, 
maar..., eindelijk is het er toch van gekomen. 
Ons eerste elftal gepromoveerd, 
jongens, nog van harte geftli,c1,tee.rd. 
Drie clubs aan de top, de spanning was groot, 
wie viel er uiteindelijk nog uit de Boot? 
De laatste wedstrijd: uit tegen Nijland, 
heel D.W.P. stond langs de kant. 
Na rust 0-1, het was niet veel. 
De zenuwen gierden je soms door de keel. 
De eindstand 0-1, het was juist genoeg. 
De vreugde en blijdschap was groot in de ploeg, 
Straks start in het nieuwe seizoen, D.W.P. 
met twee elftallen in de K.N.V.B. 
Om de andere elftallen niet te vergeten 
die hebben zich ook bijzonder goed van hun taak gekweten 
De B junioren draaiden een prima seizoen, 
en werden in hun klasse zelfs kampioen. 
Zo zie je, al is onze club dan maar klein, 
dat je door inzet en eenheid toch heel groot kunt zijn. 

R. Visser - Vries 

P.S. Ons bestuur wenst alle leden een prettige vakantie toe. 

-.-.10-.- 



VOETBALVERENIGING ELWEP- ROTSTERHAULE 

Opgericht 19 juni 1947 

27 juni 1987 VIERING 40 *JARIG JUBILEUM 

Programma: 	Zaterciag 27 juni 1987 receptie in café Wever 

te Sintjohannesga van 15.00 - 17.00 uur. 

Dit alleen voor genodigden. 

Vanaf 20.30 uur in café Wever te Sirtjohannesga 

een  grandiose  feestavond voor leden (vanaf de 

A-junioren), oud-leden en donateurs. 

orkest 1/The Patrollsn. 

Dus noteer gelijk 27 juni RECEPTIE D.W.P. bij café  Weyer,'  

er worden verder geen uitnodigingen voor de feestavond gestuurd. 

Ter gelegenheid van ons jubileumjaar gaan de jeugdleden te 

bowlen naar bowlingcentrum 't Haske te Joure. 

24 juni a.s. van 19.00 - 21.30 uur B en C junioren. 

1 juli a.s. van 14.30 - 16.30 uur D en E pupillen. 

• • • • • • • • 0 • 0 0 • • • 0 • 0 0 • • • • • • • • 0 • • 0 • 

v.v. „D.W.P." Rotsterhaule 

Jaarvergadering 
op vrijdag 28 augustus 1987 
's avonds 20.00 uur 
in de kantine 
te Sintjohannesga 

  

AGENDA: 

1 Opening 
2 Notulen 
3 Mededelingen 
4 Verslag secretaresse 

6 Verslag penningmeester 
7 Verslag kaskommissie 

5 Jeugdverslag 

8 Benoeming kaskommissie 
9 Bestuursverkiezing: 

aftr. U. Gongrijp (niet herkiesbaar) 
10 Rondvraag 
11 Sluiting 

HET BESTUUR  
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MINNE MODDERMAN (OUDEHASKE), SCHEIDSRECHTER BETAALD VOETBAL!!! 

Toen wij Minne benaderden voor Het Intervieuw Van De Maand was 
zijn reactie GRAAG, maar onder voorbehoud dat zijn nauwe binding met 
D.W.P. voldoende zou doorklinken. 
Over het waarom, vertelt hij U zelf; 

Velen menen dat mijn veelvuldigge aanwezigheid bij D.W.P. rechtstreeks 
verband houdt met mijn functie als ll scheidsrechterbaas en bestuurs-
lid van de F.V.B.(officieel K.N.V.B afd. Friesland) 
Dit is echter meer NIET, dan WEI het geval. D.W.P. oefent namelijk een 
enorme aantrekkingskracht op mij uit. Nog herinner ik mij, dat ik met 
als 10-jarige, van mijn vader mocht aanmelden als lid van D.W.P. 
Dolgelukkig was ik toen. Door de jaren heen, slechts onderbroken door 
twee jaar studie te Wageningen, bleef ik de vereniging trouw. Aanvanke-
lijk begonnen als veldspeler verdedigde ik de laatste jaren het doel 
van het le elftal. 
Op vrij jonge leeftijd kwam ik reeds in het le elftal en heb de degra-
datie van de 4e klas K.N.V.B. naar de le klas F.V.B. daadwerkelijk mee-
gemaakt. Onnodig om mijn blijdschap te vermelden, nu thans, ma een 
lange reeks van jaren, het verloren terrein heroverd is. 

Trainers die ik mij nog goed herinner zijn: C. Visser, J. Hol, H. Zoe-
tendal en H. Prinsen. 
Aan medespelrs als Sies Mulder, Albert de  Hey, Wolter  Jetten, de gebroe-
ders Lap, Simon Visser en Joke van Hes, doch ook vele anderen bewaar 
ik uiterst prettige herinneringen. 
Tevens had ik korte zitting in het bestuur van D.W.P. Dat was in de 
periode dat we vanwege de nieuwe accomodatie gebruik maakten van een 
speelveld in Joure. (achter de  Mayo)  
Daarnaast was ik nog een tijd elftalleider van het 2e team. Bij het 
25-jarig bestaan van D.W.P. maakte ik deel uit van de jubileumcommissie. 
Eenals thans, bestond ook in de beginjaren '70 een groot tekort aan 
scheidsrechters. Onze vereniging leverde geen enkele. Het was Oene Bij-
ker, toen voorzitter, die mij eind 1972 bewoog om de scheidsrechter-
cursus te gaan volgen. 
Daarvoor floot ik bij D.W.P., bij gebrek van een scheidsrechter, wel 
eens een wedstrijdje. Nooit heb ik toen kunnen dromen over wat ik nu 
heb bereikt. 
Tijdens de eerste jaren van mijn carriëre bleef ik het doel van het 
le verdedigen. Aangezien ik vrij snel bij het scheidsrechterswereldje 
bestuurlijk actief werd en tevens binnen 3 jaar op le klas afdelings-
niveau floot, moest ik stoppen bij D.W.P. 
Wat was namelijk het geval; zelf floot ik op zondag, terwijl ik zater-
dags collega's tegen kwam die ik veel te goed kende. Bekend is dat ik 
geen gemakkelijke voetballer was, die zich van meerdere trucs kon be-
dienen. 
De kritiek binnen het korps was alras daar, vooral als ze 's maandags 
via het Fries Dagblad kennis namen van wat ik flikte. 
Toch heeft mijn tijd bij D.W.P. mij gebracht waar ik nu sta. Daarna 
is het verhaal eigenlijk snel verteld. 
In 1976 promoveerde ik naar de K.N.V.B. en wel naar groep V. Tijdens 
het voetbalseizoen 76/77 lukt het me twee maal te promoveren. Het 
jaar daarop ging ik van groep  III  naar groep  II.  
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Onze club vaart 
er wel bij. 

4\4,  

Spel-en spelersmateriaal 
vervangen kost geld. 
Dat moetuit de clubkas 
komen 
Speel daarom Lotto en Toto in 
uw eigen vereniging. 

Vervolg Intervieuw Van De Maand. 

In 1982 was het weer raak, groep I. 
Overal in het land floot ik hoofd-
klassers en toen ook nog le klas ama-
teurvoetbal. Een systeemwijziging 
werd ingevoerd in het seizoen 85/86 
via de zogenaamde llschouwlijstn. 
Het betaalde voetbal selecteerde 
zelf haar kandidaten. Vanuit 63 arbi-
ters werden er 7 geselecteerd voor de 
zogenaamde 11  overgangslijst 	betaald 
voetbal. 
Ik was ggn van die zeven. Keihard 
werken, via training maar ook op an-
dere terreinen was geboden. Voor me-
zelf wilde ik de zekerheid alles ge-
daan te hebben om de  ft  kans 11  af te 
maken. 
Op 8 mei viel de brief door de bus, met 
de inmiddels bekende inhoud. 
U vermoeien met waar ik overal ben ge-
wesst en welke inspanning ik me heb ge-
troost, wil ik niet. 
Wel, de moraal van dit verhaal 	 
Via D.W.P. kan een goede basis worden 
gelegd om in deze sport iets te berei-
ken. 
PAK DIE KANS. 

 

Scheidsrechter Modderman na afloop in de verdrukking 

Tenslotte: 
Het onrustige gevoel zal ik nimmer kwijt raken. Op zaterdag als D.W.P. 
voetbalt, sta ik dikwijls nog te popelen om zelf mee te doen. 
D.W.P. was, is en blijft mijn club. 

Wij, als redactieleden, bedanken Minne hierbij, om dit verhaal op papier 
te zetten. Wij feliciteren hem met het behaald resultaat n.l.: fluiten 
in het betaald voetbal, en wensen hem en zijn gezin veel geluk. 
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Elftal  
A 
le 
E 
B 
C 
3e 
D 

A 
B 
le 

Doelpunten 
37 
27 
23 
23 
15 
15(stelde prijs beschik.. 
14 baar voor de volgende) 

12 
11 
10 

WIE SCOORDEN VOOR D.W.P. DE DOELPUNTEN EN WIE WAS DE MINST  
GEPASSEERDE DOELMAN  

Net als vorig jaar waren de prijzen weer aangeboden door Bosma 
Automaterialen uit Leeuwarden. Dit werd ook dit jaar weer 
geregeld door de u wel bekende Douwe van der Schaaf. Douwe, 
bedankt namens de redaktie. De negen prijzen zijn verdeeld over: 
Zes prijzen voor de meest scorende spelers en drie prijzen voor 
de minst gepasseerde keepers. 
Het afgelopen jaar hadden we lijsten gemaakt om de gegevens van 
de wedstrijden daarop in te vullen. Dit zou voor mij en de leiders 
het een en ander makkelijker maken. Dit was een prima vinding 
tot aan de winterstop, maar daarna werd het minder. Jammer, 
het kan toch zo makkelijk leiders, even na de wedstrijd of 
anders na een training even de wedstrijdgegevens invullen, het 
bespaard mij veel telefoontjes. 
De prijzen zijn dit jaar als volgt verdeeld; bij de meest 
scorende speler ging de le prijs naar Jacob Hessels(U weet wel, 
die van de "Vrolijkheid") met maar liefst 37 treffers, een 
nieuw record. Als tweede kwam de spits van het eerste uit de bus 
met 27 netbollers, nl Yke de Jong. Dan op de derde plaats twee 
spelers nl. Hans de Vries en Geert de Vries. Beide met 23 goals. 
Dan op wat afstand maar even zo goed nog wel 15 doelpunten weer 
twee spelers nl. Jan de Vries en Anske de Jager. De prijswinnaars 
werden op de voet gevolgd door Johan Kerkstra met 14 doelpunten 
en Marco Visser met 12 doelpunten. Dan de nummer vijf van vorig 
jaar Anne Haven met 11 goals en tenslotte als tiende de Klaas 
Huisman van de Streek (niet te verwarren met de andere Klaas 
Huisman van de Gaast) met 10 doelpunten. 

Naam 
1 Jacob Hessels 
2 Yke de Jong 
3 Geert de Vries 
4 Hans de Vries 
5 Jan de Vries 

Anske de Jager 
7 Johan Kerkstra 

8 Marco Visser 
9 Anne Haven 
10 Klaas Huisman 
=== 
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Bij de keepers is zoals verwacht de eerste prijs in handen 
gevallen van  Durk  Jager.  Durk  kreeg in 22 wedstrijden maar 26 
doelpunten tegen, wat een gemiddelde is van 1.182 doelpunt per 
wedstrijd tegen. Hieruit blijkt dat het record van Mindert 
Mulder van 0.81 per wedstrijd niet werd benaderd. 
Verdienstelijk tweede werd  Bennie  van Hes, net als vorig jaar. 
Dit is op zich een goede prestatie, met name omdat het vierde, 
waarin  Bennie  keept dit jaar een klasse hoger speelt dan het 
vorige seizoen en hij bovendien nog een tijd geblesseerd is 
geweest voor de winterstop.  Bennie  kwam uit op een gemiddelde 
van 1.385. Op de derde plaats eindigden  Durk  Vis en Jan 
Knijpstra. Beiden hadden evenveel wedstrijden, nl. 20 stuks en 
ook evenveel tegen. 28 om precies te zijn, wat dus op een 
gemiddelde komt van 1.400. Vijde werd Mindert Mulder met 36 
doelpunten tegen in 22 wedstrijden. Een gemiddelde van 1.636. 
Zesde was Johan Bijker met 18 wedstrijden, 30 tegen (gemiddelde 
van 1.667. 
Plaats zeven was voor Wiepie van Stralen met 24 doelpunten tegen 
in 13 wedstrijden (gemiddeld 1.846 en de achtste plaats tenslotte 
Pieter Bakker met 37 tegen in 16 wedstrijden (gemiddeld 2.313)_ 

Bijgehouden, samengesteld, 
door Arjen Veenstra. 

MINST GEPASSEERDE DOELMAN VAN D.W.P. 86/87. 
Naam 	Elftal 	.Gesp. 	Tegen 	Gemiddeld  
1  Durk  Jager 	le 	22 	26 	1 9 182 
2  Bennie  van Hes 	4e 	13 	18 	1 9 385 
3  Durk  Vis 	B 	20 	28 	1 9 400  
Jan Knijpstra 	3e 	20 	28 	1 9 400  

5 Mindert Mulder 	2e 	22 	36 
6 Johan Bijker 	C 	18 	30 

111:626 7 Wiepie van Stralen 	A 	13 	24 
8 Pieter Bakker 	5e 	16 	37 	29313 



naar: 

Voor een nieuwe 
of een goede 

gebruikte FIETS 

Akkerman 

I

STREEK  116 
8464 NH ST.JOHANNESGA 

VOOR AL UW: 
VERGADERINGEN 
RECEPTIES 
UITVOERINGEN ETC . olp,URANT-s4 

Iti 

BIJ ONS KUNT U OOK: 
SLAATJES 
KROKETTEN 
FR IKANDELLEN 
KOMEN HALEN 

Rijwielen 
St. Johannesga, tel. 05137-1320 

Schilderebedrijf 
ROTTUM 

Telefoon 0 5137 - 1526 

ook voor 
rostauratiowerkzaanshadon 

naar 

wienelleueling  
him, him bum 

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 

H.S13 
ROTSTERHAULE B.V. 

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

Langedijk 1 
8463  NP  Rotsterhaule 
Telefoon 05137-1475 

 

meer voordeel 
op de koop toe 

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

Gebruikte Meubels en Keukens. 

.././drattittd 
PM 7 

Matstathdrals 
TeL 05137 - 2002 



DAMES-TIENERMODE 
MIDSTRAAT 89 - JOURE 

Ingang ook aan de achterzijde met parkeer-ruimte. 

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. NEER EN VEEN 

• 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. 

so.HEERENVEEN OP WEG NAAR 

EREDiViSiE 

DE 

Sc HEERENVEEN 

DE MODE STEEDS EEN 
STEEKJE VOOR MET 
PHILDAR BREIGARENS 

OOK GOED IN: KLEINVAK 
ONDERGOED 
TEXTIEL 

Mldstraat 78 
Tel. 05138-2975 JOURE  

Is voetballen 
een knullensport? 

  

 

BRUINSMA TAPIJT 
MIDSTRAAT 87 

JOURE 
tel. 05138.3794 

  

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

KOM VOETBALLEN! 
Ook meisjes vanaf 11 jaar 
zijn welkom bij 	 

V.v.  !LW."  

 

F. VAARTJES 
Renovatie.Voeg.Vlecht. 

en Tim merbedrijf 
BANDSLOOT 3 
BANTEGA 	tel. 05145.229 

UW BAKKER 
AAN HUIS 

voor <Pen dagelijks 

vers produkt 

R. v.d. SCHAAF 
Streek 117 

8463 NE ROTSTERHAULE 
tel. 05137-1972 

Administratiekantoor en 
Belastingadviesburo 

A. OORD 
Voor het verzorgen van (net: 
* bedrijfsboekhoudingen 
* administraties 
* BTW en loonaangiften 
* A en T biljetten 
Schoterlandseweg 92, Nietrwehome, 
telefoon 05135- 1674 I 1467 
Nieuweweg 6A. 8723  EA  Koudurn, 
telefoon 05142-2552, b.g.g. 1457 

KALSBEEK speelgoed 
MIDSTRAAT 68 JOURE teI.05138.3811 

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



Sleat lb 
	

D.W.P. lb 
	

1-4.  

Zaterdag 9 mei moesten wij voetballen in en tegen Sleet. 
We moesten om 10.30 spelen en we waren er om 10 uur, dus nog mooi 30 min. 
inschoppen. 
Om 10.30 dus de aftrap, Sleat had de wind mee en het eerste kwartier was 
Sleet de betere ploeg. 
Wij dachten we hebben nog niet verloren en Sleat thuis met 4-0 verslagen, 
dat wordt een makkie. 
Maar dat viel af, maar in de 25 minuut een verkeerde terug speelbal van 
Sleat ,onze rechtsvoor Fokke Woudstra zit er goed tussen en het is 0-1. 
Het bleef 0-1 tot de rust, ook al kreeg Hans Piek nog een paar kansen. 
In de tweede helft na 5 minuten komt er voor Sleat een voorzet van rechts 
die word door Marten Woudstra verlengt, Sietse van de Wal raakt de bal 
daarna verkeerd en de bal gaat in eigen doel 1-1. 
Een paar minuten later krijgen wij van links een hoekschop, die wordt door 
Sietse van de Wal genomen eh Anne Haven kan er niet bij, maar de man van de 
wedstrijd Volken de Vries wel en met het hoofd dat was 1-2. 
Weer 5 minuten later krijgen wij van rechts een corner, Sietse van de Wal 
neemt hem, Anne Haven kopt keihard in dat betekende 1-3. 
1.erna kwam er voor Sleat een voorzet van rechts die rolt voor het doel 

langs de spits van Sleat mist, en de linksvoor schiet hoog over. 
Daarna kreeg Sleat weer een grote kans,  Durk  Vis komt uit maar mist met 
een sliding de bal, en de bal rolt op het doel af, maar daar was Sietse die 
de bal van de lijn redde. 
Toen was er voor Sleat alweer een kans,  Durk  Vis miste de bal, maar de 
spits schoot de bal net achter. 
Door een snelle aanval van ons kreeg Hans Piek de bal die geeft een voor- 
zet en Volken de Vries scoort 1-4. 
Hans Piek miste nog een paar GROTE kansen dus het bleef 1-4, 

scheddsrechter floot in het voordeel van Sleet, dus de overwinning was 
liaarom nog mooier. 

SIETSE VAN DE WAL 

Opzaterdag 9 mei, 3 uur traden wij aan tegen de sc Joure. We begonnen wat 
slap aan de wedstrijd, en dat leverde vrij chaotische toestanden op voor 
onze goal, Maar langzaam kregen we meer grip op de wedstrijd, en de combi- 
ties  volgden steeds vlotter op elkaar, daaruit werd ook de  openings  

treffer gemaakt, door ondergetekende. 
Vijf minuten later maakt J van de Wal er 0-2 van, door goed door te zetten 
zoals we van hem gewend zijn. 
Vlak voor rust kwam Joure op 1-2. maar na de thee ging het steeds beter 
met D.W.P. Dat resulteerde dan ook in een derde goal vanuit een corner, 
door ondergetekende. 
Tien minuten later kwamen we zelfs op 1-4, door een vloeiende combinatie 
die begon vanuit het middenveld, daar vanuit kreeg Andries Heide, de bal, 
die alweer sterk speelde en lobte schitterend over de kansloze keeper van 
Joure heen. Joure kwam nog terug op 2-4. Maar D.W.P. ging met de volle 
winst naar huis onder tevredenheid van de zeer goed leidende coach 
Anne van de Wal. 

HERRE GROENEVELD. 



Van de 
redaktie-
tafel 

In dit alweer laatste clubblad van het 
seizoen, het zeer geslaagde seizoen mo-
gen we wel stellen, daar het le elftal 
eindelijk kon promoveren naar de K.N.V.B. 
en dat onze jeugd het ook prima hebben 
gedaan. De A-junioren werden herfstkam-
pioen en de B-junioren behaalden het kam-
pioenschap in hun klasse. Wij willen bij 
deze, het le elftal en onze jeugd van 
harte feliciteren met het behaalde resul-
taat. 
Tevens staat het jaar 1987 bol van de 
festiviteiten. Ten eerste is dat de v.v. 
D.W.P. dit jaar 40 jaar bestaat en dat 
er op zaterdag 27 juni een grandioze 
feestavond wordt gehouden in café Wever 
te Sintjohannesga. U bent van allen van 
harte welkom. 
En verder zit er nog een jubilaris in het 
bestuur, die al meer dan 30 jaar het wel 

en wee van de vereniging heeft meegemaaktn.l. de heer  hike 	rip.  
De jaarvergadering is dit jaar op vrijdag 28 augustus 1987,  'sands  
om 20.00 uur in de kantine. Komt allen. 
Verder hebben we weer veel verslagen gekregen, zoals ook de kaartrubriel. 
Het Intervieuw van de Maand is deze keer Minne Modderman uit Oudehaske, 
sinds kort scheidsrechter betaald voetbal. Ook hebben we de uitslagen 
van de Minst Gespasseerde Doelman en de Topscores van D.W.P. 
Tevens hebben voor de oudjes weer een Yn In Sulveren Rane, samengesteld 
door Jan Knijpstra. Er staat vast nog meer interessants in, maar dat 
komt U vanzelf tegen verderop in het clubblad. Wij wensen U veel lees-
plezier en voor de zomer, een prettigge vakantie en een tot ziens in het 
nieuwe voetbalseizoen. 

De redactie. 

JUBILEREND BESTUUR  v.v. DE WIPE PEAL" 

v.l.n.r.: EELCO WESTRA (voorzitter), JAN HAVEN, RINKJE VISSER-
DE VRIES (secretarresse),  GERM  SLOOTHAAK, UILKE GONGRIJP 
(penningmeester),  AGE  VAN HET MEER, CATRINUS VISSER (jeugd-
zaken). 

-•-•8•-.- 



Elftal van de maand. 

D.W.P. 2 

Staand v.l.n.r.: HERMAN DE HEIJ (leider), JAPPIE VAN HES, RUDY 
WATERLANDER, MINDERT MULDER, DOUWE DIJKSTRA, LIEUWE SCHOTANUS, 
JAN MULDER, JAN VAARTJES en HILBERT DE HEIJ (grensrechter). 

Zittend v.l.n.r.: PIETER KLAAS DE JONG, JOHANNES HOGENBERG, JOLT 
JAGER, REMCO VISSER, WIENAND DIJK, SJOUKE'MULDER, ROELOF ROFFEL. 

D.W.P. 2 - O.V.V.O. 2 (30 mei 1987) 

Zaterdag moesten we aantreden tegen O.V.V.O. uit de Lemmer. 
Ze moesten winnen om het kampioenschap te behalen, maar ja wij gaven 
die Lemsters het niet cadeau, ver boven dat. 
Wij wouden ook winnen natuurlijk, maar O.V.V.O. kwam al snel op 0-1, 
maar goed wij gingen door, wij hadde niks te verliezen en we wisten 
dat er meer in zat. Jolt Jager kwam namelijk in het boekje door na te 
trappen op de tegenstander. 
De eerste helft bleef het 0-1 voor C.V.V.O. en konden we eerst een 
bakje thee nuttigen. De tweede helft waren we beter en een als voor- 
zet bedoelde bal van Jolt Jager belandde in het net, 1-1 dus. 
De lemmer kon het kampioenschap tot dus verre wel uit het hoofd zetten 
maar ze kregen weer mogelijkheden maar onze achterhoede zoals LIEUWE 
en SJOUKE waren goed op hun hoede, maar er moest nog égn in voor C.V.V.O0 
om nog kans te hebben voor het kampioenschap, en ja hoor 3 minuten 
voor het einde een prima kopbal 1-2 dus en toen duurde het ook niet 
lang of de . scheidsrechter floot af. 
Ik ben het veld afgelopen want zulke aggressieve lui geef ik geen 
hand, sportief voetbal kunnen die Lemsters niet, blijkbaar nooit 
van gehoord. Jappie van Hes en ik zouden ze even opwachtten, maar 
dankzij het goede advies van Eelco Westra zijn we toch de kleedboxen 
maar in gegaan. 
Maar ja 1-1 mag je nooit meer uit handen geven, maar ik had het wel 
verwacht dat het 1-2 zou worden want het is altijd zo, zo hebben we 
dit seizoen al heel wat punten verknoeid, maar goed dat mag de pret 
niet drukken. 



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

We dronken later in de kleedkamer ook gezellig met ons allen een 
lekker potje bier wat wij natuurlijk niet staan laten, Herman de Heij 
was zo vriendelijk om een kratje bier aan te halen, omdat hij afscheid 
heeft genomen van het tweede elftal, maar wie weet misschien kom ik 
hem volgend seizoen wel weer tegen (I hope soo). Herman nog bedankt 
wat je voor het 2e elftal gedaan hebt en  Hilbert  de Heij natuurlijk 
ook vriendelijk bedankt. 
Maar nog even over de wedstrijd C.V.V.O0 moet nog een beslissings-
wedstrijd tegen Drachtster Boys, ik hoop dat die Drachtsters winnen 

want die Lemsters bleh 	 
Drachtster Boys wist ook te winnen die dag. 
Maar de donderdag hadden we overheerlijke barbeque 
van het 2e en 3e, het was een bere gezellige avond. 
Dat moest eens wat vaker wie weet misschien volgend 
jaar wel weer, gezellig hé: 
Het bier was voor eigen rekening en sterke drank 
puur dus was gratis maar ja sterke drank is niet 
zo mijn smaak, ik kan het wel nemen maar dan zweef 

ik naar de nemel, ja echt waar, even is dat wel leuk maar de volgende 
morgen hé, maar ondanks alles was het een geslaagde avond. 
Volgend seizoen hoop ik dat het weer zo'n geslaagd seizoen word voor 
D.W.P. en voor mezelf ook, natuurlijk. Ik zou zeggen iedereen de 
groetjes. Dit verslag werd geschreven door J. Jager van 

Wondere bovenwereld. 

D.W.P. 1 - Boorbergum 1 zat. 	bekerwedstrijd 12 mei 

Het was geen best voetbal van de Boornbergumse kant, waardoor D.W.P. 
vrijuit kon voetballen, waaruit resulteerde dat Klaas Huisman in de 
10 e minuut door een bekeken lob 1-0 aantekende. 
Waarna D.W.P. heen en weer kansen kreeg en het was weer Klaas Huisman 
in de 25e minuut die 2-0 scoorde voor D.W.P. dat was tevens ook de 
ruststand. 
Na de thee was het weer hetzelfde beeld, Boornbergum kreeg ook wel een 
paar kansen maar het werd goed verwerkt in de achterhoede. 
In de 15e minuut van de tweede helft was het Willem v.d. Wal na een 
schot van IJke de Jong. Het schot werd in eerste instantie gestopt 
door de keeper van Boornbergum, maar belandde toch nog weer voor 
Willem zijn nog steeds goed gerichtte voeten en scoorde 3-0. 
Al snel daarna werd het 4-0 door Peter Renes uit een onmogelijke 
moeilijke zeldzame hoek. Uiteindelijk was het IJke de Jong die de 
eindstand bracht op 5-0. Dat betekende dus voor D.W.P. dat we daardoor 
weer een ronde verder gekomen waren en dus de finale weer bereikt 
hadden. 
De finale wordt gespeeld op 23 mei op eigen terrein tegen  Sparta  '59 
uit Deinum. 

De aan de kant zittend keeper  Durk  Jager. 

INGEZONDEN 
Troch dit skriUwen wol ik se allgearre betankje  for  de belang-
stelling die ik krige ha doe ik wer  thus  kommen  bin  üt  it  
ziekenhs.  
It  sil nog wol wat tiid ha moatte  for  dat alles wer bij t álde is, 
mar je binne wer  thus  en ik kin der nog fan nei fortelle, endan 
mei je nog wol bliid weze ek. 
Hartelijk tank  for  de fruitmand en de kaerten die ik krige van 
de kaartploeg. 

-. -.10. -. - 
	Jolle Jager 



Minne Modderman 
scheidsrechter in 
betaald voetbal 

LEEUWARDEN — Minne 
Modderinan uit Oudehaske, 
eveneens deel uitmakend van 
het FVB-bestuur, is als scheids-
rechter toegelaten tot het betaal-
de voetbal. Hij is van de over-
gangslijst terecht gekomen op de 
zogenaamde B-lijst. Modder-
man, die 38 jaar is, leidde dit 
seizoen reeds drie wedstrijden in 
de eerste. divisie,. en Root-look 
eenmaal een bekerduel. Voorzit-
ter Schurer stipte dat feit in zijn 
openingswoord tijdens de verga-
dering van de FVB even aan en 
bood de verraste Modderman 
met zijn promotie een bos bloe-
men aan. 

Rijperkerk 
wint van WWS 

LEEUWARDEN - In de strijd om het 
zaterdag-kampioenschap van Friesland 
in het afdelingsvoetbal, heeft Rijper-
kerk gisteravond in Leeuwarden met 
4-2 gewonnen van WWS (Wirdum, Wijt-
gaard, Swichum). Bij de rust leidden de 
Rijpkerkers al met 3-2. In een aardige 
wedstrijd, voor maar liefst 400 toeschou-
wers, nam WWS de leiding, maar de 
ploeg moest vervolgens toch toezien dat 
Rijperkerk het betere van het spel 
kreeg, en dat ook in doelpunten uitdruk-
te. Aanstaande maandag speelt Rijper-
kerk, weer in Leeuwarden, om de alge-
mene titel van het Friese afdelingsvoet-
bal tegen de zondagskampioen, Tijnje.  

cep  
Nijland DWP 0-1 

Een beste dag voor de penning-
meester van Nijland. DWP had bij-
na het halve dorp meegenomen. De 
toeschouwers zagen een nerveus 
DWP dat nauwelijks een kans 
kreeg. Nijland had het beste van het 
spel, maar ondanks mogelijkheden 
werd er niet gescoord. Na rust het-
zelfde spelbeeld. Een fout van Anne 
van Dalfsen leverde DWP ten slotte 
de promotie op. Klaas Huisman 
strafte dit genadeloos af 0-1. Henk 
Minkes van Nijland liep een gebro-
ken rib op. Arbiter Banga floot uit-
stekend. Na afloop vierde DWP-
feest, want na zestien jaar was er 
eindelijk prpmotie. 

voor  nerv© 
MVP  LEEUWARDEN — Op de laatste 

speeldag vielen alle beslissingen in 
de eerste klas A. WWS pakte thuis 
tegen Heeg de punten en het kam-
pioenschap. DWP won nipt van Nij-
land en profiteerde door de tweede 
promotieplaats op te eisen. Onder-
aan was Delfstrahuizen al gedegra-
deerd en zaterdag volgde Water-
poort Boys. De Snekers kwamen 
niet verder dan een gelijkspel tegen 
Sleat maar dat punt was niet vol-
doende daar Leeuwarden Balk de 
baas bleef en NOK royaal uithaalde 
tegen Cambuur. Delfstrahuizen ver-
loor van AVC. 

Freonskipsbeker 
bij verrassing 
voor  Sparta  '59 

LEEUWARDEN - Het Deinumer  
Sparta  '59 beeft zaterdagavond hij 
verrassing beslag gelegd op de be-
ker van de Friese onderafdeling, de 
Freonskipsbeker. De roodwitten 
versloegen bekerhouder DWP, net 
gepromoveerd naar de rangen der 
KNVB, op eigen terrein nog wel, 
met grote cijfers: 1-5. Bij rust leid-
de de formatie van oefenmeester 
Dirk Bantema al met 0-3. 

DWP werd in de openingsfase vol-
komen verrast door een furieus  Spar-
ta  en voor de Rotsterhaulsters enigs-
zins orde op zaken hadden kunnen 
stellen had  Sparta,  dat vooral op 
rechts erg gevaarlijk was, al twee-
maal gescoord. Pas halverwege de 
eerste helft kon DWP wat meer druk 
uitoefenen, maar de thuisclub stuitte 
steeds weer op doelman Jacob Hogen-
berg, die een glansrol vervulde bij  
Sparta.  Dat deed trouwens ook cen-
trumspits Jaap de Boer met drie doel-
punten. Pas op de stand 0-4 kon DWP 
via een strafschop wat terug doen, 
maar het laatste woord was voor de 
gasten. Klaas Visser mikte een vrije 
trap van grote afstand precies in de 
kruising: 1-5. 

3, 0-1 Bouke Hofman: 12., 23., 55. 0-2, 0-3 en 
0-4 Jaap de Boer: 67. 1-4: 80. 1-5 Klaas Visser. 

Sparta 759  wint  
Freonskipsbeker 

ROTSTERHAULE —  Sparta  '59 
uit Deinum heeft zaterdag in Rot-
sterhaule de finale van de Freon-
skipsbeker gewonnen tegen een 
stroef voetballend DWP. De thuis-
club speelde ver beneden het nor-
male niveau.  Sparta  daarentegen 
was erg gebrand op de beker en 
had voor de rust al een 3-0 
voorsprong opgebouwd. Na rust 
werd die voorsprong uitgebouwd 
tot 5-0. Daarna was het Yke de 
Jong die de 'eer' voor DWP redde 
door het benutten van een straf-
schop. 

Derde p aats 
Rijperkerk bF 

' 'Vijfbonden9  
De eindstand werd: 1. ASVD, Dalfsen, 6; 

2. SSSV, Smilde, 5; 3. Itijperkerk, 4; 4.  SETA,  Musselkanaal, 4; 5. 1)WO'71, Almelo, 
1. 



KAARTRUBRIEK 

Laatste kaartavond seizoen 1986/87 
in de kantine van D.W.P. op 
vrijdag 24 april 1987. Aanwezig 
waren 24 deelnemers. De uitslag 
van deze wedstrijd was 
Winnaarsronde  
1. Mevr. de Vries en M. Modderman 
2. H. Zwier en J. van Hes 

Verliezersronde  
1. G. Boek en Henk de Vries 
2. S. Poepjes en H. Boek 

Poedelronde  
1. S. Mulder en Jitze de Vries 
2. H.L. de Jong en L. Schotanus 

Hierna volgde de prijsuitreiking van de totaal verzamelde 
punten uit de gespeelde competitiewedstrijden. Op eenzame hoogte 
met 60 punten eindigde als nr. 1 H. Zwier, die hiervoor een 
barbecue in ontvangst mocht nemen, aangeboden door het aktie- 
comité. De tweede prijs, een gourmetstel, aangeboden door het 
aktiecomité was voor G. Boek met 46 punten. De derde prijs, 
een rolschuier, aangeboden door Johannes de Vries was voor 
B. de Vries met 44 punten. Na loting was de vierde prijs, 
bestaande uit koppen en schotels en handdoek, aangeboden 
door fam. B. de Vries voor M. Rondhout met 40 punten. De 
vijfde prijs, een rollade, aangeboden door slagerij Jansen, 
was voor S. Mulder eveneens met 40 punten. Na loting was de 
zesde prijs, een elektrische warmhoudplaat, a.d. het aktie- 
comité voor J. Jager met 36 punten en de zevende prijs voor 
S. Poepjes, zijnde een pinda-automaat, a.d. het aktiecomité. 

Alle wedstrijden, behoudens ziekte, worden gedurende jaren 
zonder onderbreking steeds bijgewoond door twee dames t.w. 
mevr. Mulder en mevr. de Vries. Het aktiecomité meende dit te 
moeten belonen met voor ieder een zeer mooi klokje, wat door 
ieder zeer op prijs werd gesteld. Namens alle spelers wordt 
het aktiecomité hartelijk bedankt voor de organisatie en we 
zien nu al uit naar het volgende seizoen. Ook een woord van 
dank aan Bauke Zwart voor de voortreffelijke leiding. Zelf 
een fervent kaarter, heeft hij de meeste wedstrijden niet 
meegespeeld om deze leiding perfekt te doen verlopen. 
Tevens gaan dan automatisch onze gedachten naar Aant Visser. 
Een vriend die nooit ontbrak en in november plotseling werd 
getroffen door een beroerte en nu verzorgd moet worden in 
"de Flecke" te Joure. Aant en familie, namens alle spelers al 
het goede toegewenst wat maar enigszins mogelijk is en vrienden 
ga hem bezoeken, hij verlangt er naar. 
Ook hopen wij dat Jolle Jager volgend seizoen gezond en vol 
energie weer in ons midden mag vertoeven. 
Dit was het dan wat dit seizoen betreft. Iedereen een prettige 
zomer toegewenst en hopelijk tot het volgend seizoen in de 
kantine. 

B. de Vries 

De redaktie wil de heer de Vries hartelijk bedanken voor de 

stukjes die hij iedere maand heeft geschreven voor ons blad. 

We hopen dat we volgend jaar weer een beroep op hem mogen 

doen. 

-. -.12. -. - 
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Voor alle kleine 

MATERIALEN VOOR DE BOEREN 
zoals: HOOIVORKEN, 

KUILSNIJMESSEN, HOGEDRUKREINIGERS ENZ. 

HANDELSONDERNEMIM 
ROELOF KOOPMAN, 
SCHARSTERBRUG 

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

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

Rotsterhaule 
Voor inlichtingen: 

Y,Y,1  
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De Finne 2, 8501 PC Joure, Telefoon 05138-2021 

D  

UwVictoria-Vesta 
adviseur 

wil even nagaan of 
harde tackles 

in de polis staan. 

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

Maar dan  mod-le wel verzekerd zijn. Anders kan een 
tackle voor een hoop financiële narigheid zorgen. 

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

uw adviseur: 

R. JAARSMA 

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

Victoria-Vesta 1111-4  
'avelliggevoel 	 

verzekeringen 
hypotheken 
financieringen 

Transportbedrijf  

Moo de Wolff  

J. Veldstraweg 33 
Ouwsterhaule 
Telefoon: 05137-1481 en 1491 
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SPORTHUIS 
DE LEEUW 
DRACHT 56 - 58 
HEERENVEEN 
TELEFOON 22418 

VOCHTWERING-
IMPREGNEERBEDRIJF  
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Duurzame bescherming  van  alle 
doorslaande gevels, schoorstenen  etc. 

Tel. 05130-- 25893, _iliciairderaggrii-"ar  
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MIDSTRAAT 98-8501 AT JOU RE - TEL. 05138-6160 

A. BRALS 
Grond- en 

sloopwerken 
M.J.HOGEBOOMSTRAAT 1 

SINTJOHANNESGA 
telefoon 05137-1269 

*- 
CHINEES-INDISCH RESTAURANT 

HAPPY GARDEN 

LINDEGRACHT 29-31 
HEEREN VEEN 
TELEFOON 05130-29788 

Voor kakelverse 

eieren en kippeprodukten 

naar: 

TH.VISSER & ZN. 

Ouwsterhaule 
telefoon 05137 - 1369 
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Jeremy/CM 

      

 

Burg. Kuperusplein 59 

Telefoon 05130 24899 

Elke dag verse croissants, 
frans stokbrood  etc.  

 

      



VANUIT HET 

JEUGD  
BERTH  

Vergadering van jeugdbestuur 
en jeugdleiders op 26 mei over 
het afgelopen en het nieuwe 
seizoen. 
Ook nu kwamen er toch nog wel 
nieuwe punten uit het afgelopen 
seizoen op tafel die voor 
verbetering in aanmerking komen. 
b.v. het vervoer van jeugdleden 
naar uitwedstrijden, het be-

zoeken van trainingen, op tijd aanwezig zijn bij wedstrijden. 
Ook kwamen er weer nieuwe ideeen op tafel waarover later meer. 
Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van D.W.P. gaan we met de 
jeugd te bowlen op woensdagavond 24 juni a.s. met de B en C junioren 
en op 1 juli met de D en E pupillen. 
Ook waren er weer enkele nieuwe leiders aanwezig voor het volgende 
seizoen. Deze mensen hebben we echt wel nodig, daar er zich de 
laatste tijd een flinke stijging van het aantal jeugdleden aanmelden. 
Ook willen we langs deze weg de heren Hol, Wierda, Krist en Slooi;-
haak bedanken voor het werk dat zij voor onze jeugd in de afgelopen 
jaren hebben gedaan. 
Verder wensen wij alle leiders en jeugdtrainers nog een prettige 
vakantie toe. 

Namens het jeugdbestuur C. Visser. 

VAN HIER EN DAAR 
Gelukkig dat er nog D.W.P.-leden zijn die nauwe kontakten hebben 
met de Lemster Courant zodoende werden wij gewezen op de verslagen 
zoals onderstaand vermeld. Met dank aan JOKE WIND-POEPJES voor de 
geplaatste reaktie. 	 Ingezonden 

Bij een verslag 
Met bijzondere belangstelling volgen wij 
jarenlang de wedstrijdverslagen van Delf-
strahuizen en clan met name van het eerste 
elftal in de Zuid-Friesland. Vooral bij 
nederlagen of ongeinspireerd spel is het 
voor de sportverslaggever moeilijk een 
lezenswaardig verhaal op papier te zetten. 
De wedstrijdverslaggever van Delfstrahni-
zen I en dat mag wel eens worden gememo-
reerd ziet kans om ondanks het klimmen 
der jaren, ons steeds weer te boeien met 
Zijn ontboezemingen. 
Zo konden wij dan ook weer volop genieten 
van het wedstrijdverslag met betrekking tot 
DWP-Delfstrahuizen. Toch merken wij in 
alle bescheidenheid op, dat onze gewaar-
deerde verslaggever waarschijnlijk even 
niet bij de les is geweest. Ogenschijnlijk in 
pa  nick  genaakt, zag hij dingen, die geltikkig 
absoluut niet hebben plaatsgevonden. Wij 
citeren uit het verslag: een vervelend inci-
dent was dat grensrechter G  (Germ)  Wind 
een vuistslag van een DWP speler moest 

suppor- incasseren.  Germ 	wiens vrouw lid is 
van DWP stelt er prijs op Ie verklaren dat er 
zelfs nog geen vinger naar hem is uitgesto-
ken. 1 liermee kan dit 'incidentje' als alge-
daaii worden beschouwd. Sportmensen die 
zich evenwel geroepen zouden voelen om 
vuistslagen  nit  te delen, kunnen maar beter 
padvinder worden. Verder zien we weer met 
belangstelling uit naar de verrichtingen van 
ons eerste elftal in de 2e klas FVB en de 
eminente verslaggeving hiervan. 
liet parool in de  VV  Delfstrahuizen is nog 
steeds: samen berekend op de toekomst. 

Jan Rock  if.  Bruin en  Ids  Leeuw. 

DELFSTRAHUIZEN  
IMP  1 Delfstrahoizen 1 	 5-2 
Deze streekderby tussen de kampioenskan-
didaat en de degradatiekandidaat uit Delf-
Strait  uizen  gar  wel geen oogstrelend voetbal 
te zien, maar wel veel spannende momen- 
t 	Beide doelverdedigers moesten de han- 

uit de mouwen steken, vooral Bouke 
Strampel, ingevallen voor de geblesseerde 
Harry Koek, deed uitstekend werk. liet was 
e.tn hard duel, maar zeker niet onsportief. 
Jammer was het slechte fluiten van scheids-
rechter 13. Schaap, dit  (Hider  ogen van 
enkele aanwezige rapporteurs. Het heeft 
een gespannen  DWI)  veel moeite g.ekost om 
een geïnspireerd spelend Delfstrahnizen 
op de knieën te krijgen. 
Verrassend na  iii  Delfstrahuizen door een. 
goed spelénde Rinnie Koster de leiding. 
Vlak voor rust zorgde topscoorder  Ike  de. 
Jong voor een gelijke stand, 1-1. 

• Na een half uur in de tweede helft ging het 
weer aardig gelijk op. Henk Bron deed veel 
werk op het middenveld en liet een lob los 
op het doel die de DWP-doelman verkeerd 
beoordeelde en de bal over de doellijn tag 
verdwijnen, 1-2. Met nog een kwartier te 
spelen moest de thuisklub een alles of niets 
offensiefspelen om de kans te behouden op 
de titel; Het werd alles, want de corners die 
scherp voor het Delfstrahuizen-doel wer- 
den 	getrok ken, waren gevaarlijk. Drie 
Fraaie kopballen van Willem van der Wal 
en  Ike  de Jong velden de withetnden, die het 
tempo niet meer konden volgen. Een straf-
schop was het laatste wapenfeit voor DWP, 

5-2.  lien  speler van  DWI)  werd nog geno-
teerd. Delfstrahuizen speelde één van haar 
beste wedstrijden van dit seizoen. Vooral 
.Jan Bok was weer een rots in de branding 
en hield met zijn medespelers de gevaar-
hike  spitsen vani DWP redelijk in liedwang. 
ren ervelend incident was dat grensrech-
let G Wind een -vuistslag van een DWP-
',peter inoest inkasseren.Bij Delfstrahuizen 
hee  It  Sipke 1 lulzinga bedankt als  !eider  van 
1 )el 	huizen I. 1...r waren een rekord aan- 
tal toeschouwers w.o. vele trouwe 

Del fstrahui zen. ter\ ‘ dn 
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COMPETITIESTANDEN 
ZATEIWAUMIDDiAllVoriTILIAL 

2e klars-oo A 
	.t,oun, 31-12-1955 

Delfstrair. 2 	11 
V.V.I. 	10 
Heerenv, Boys 10 
De Kool Zin. 11  
Hoeg  2 

*O.N.S. 2 
Balk 2 
D.W.P. 2 

2 18 
3 14 
2 14 
6 9 
6 8 
4 7 

•8 	6 
7 5 

50-27 
30-14 
35-23 
24-30 
21-2(1 
21-22 
20-42 
21-35 

9 0 
7 0 
6 2 
4 1 
4 0 
2 3 
3 0 
2 1 

10 
9 

11 
10 

Het jaar 1987 betekende voor D.W.P. eindelijk promotie naar 
de vierde klas K,N.V.B., eindelijk sprak iedereen. 
In 1956 werd D.W.P. kampioen in deze vierde klas en moest men 
promotie-wedstrijden spelen tegen Drenthina en Oranje Nassau 
voor een plaatsje in de derde klas. 
Hoe dit kampioenschap de laatste wedstrijden toen tot stand kwam 
kunnen jullie lezen in de volgende wedstrijdverslagen, alsmede 
een foto van het kampioenselftal van 1956. 
Hoe het verloop van de promtoewedstrijden was is in dit nummer 
geen ruimte meer, hierover in het komende seizoen meer.  

Nijland zorgde et Voor dat D.W.P. 
iets steviger ,in het .zadel kwam to zitten, 
door Q.V.C. een gelijk' tape] • (2-2) af te 
dwingen. -Workum zag  goon  kans om do 
sterke verdediging van Balk te overmeesto-
ren, ..Aangezien do gastheren doelmah Van 
Gosliga *én keer lieten visson,kon Wor-
kum de terugreis met oen 1-0 nederlaag 
aanvaarden. D.W.P. IrWarn• In Bergam te-
gen Jlatrinn met de hakkon over do sloot 
(2-1) in een overigens zeer matige wed- 
strijd, Qua spel had de thOelutb zeker 
gelijk Spel spel verdiend. 	• 
De f4tal}d .  in deze ardeling is nu: . 

D.W.P. 	• ,10 8 	1 ; 1 17 
Q.V.C. 	9 5 3 1 13 
V.V.T, 	• 	8. 5 , 1.:.  2 11 

'Balk , 	10 	4 	2. 4 10 
Nijland 	10 8 3 4 9 
Worlcurn' 10 3 2 5 8 

.Jistrum 	-10 2 2 6 6 
Delfstrahuizen 9 0 2 7 2 

Restant competitle-progrtunma vierde klas-
ZPO. 

Het Is nu wel vrij zeker dat de kampioene-
ploeg dit jaar. moet worden gezocht uit: 
D.W.P., Q.V.C. en V.V.T. De andere ploe-
gen gin reeds uitgeschakeld, hoewel Balk 
theoretisch nog op 18 punten kan komen, 
hebgeen wel uitgesloten mag worden ge 
acI,i •• . 	• 	 , 
Voor bcrv9rigenoe1nde drie ploegen luidt het 
nog af tO werken programma: 
D.W.P.: thuis: Balk (4-3); Q.V.Ç. (0-3); 
uit: V.V.T. (2-1); Workum, (3-0). 
Q.V.C.: Units: Jistrurn (3-2); Workmn 
(1-1);  jilt:  Balk (5-8); D.W.P. (3-0); V.V.T. 
(1-4). 	; 
V.V.T.: 	Workum (2-2); Delfstrah. 
(6-2); D.W.P. (1-2); Nijiand (1-4); Q.V.C. 
(4-1); ult: Jlotrum (4-0). 

Overzicht 4e 
compatitlo. 
In deze klasse werden de laatste wedstrij-
den gespeeld op 2 december. Zaterdag 
wordt de competitie eindeluic 'weer hervat; 
de stand waardij dat gebeurt luidt als 
volgt: 
D.W.P. 	11 8 2 
Q.V.C. 	9 5 3 
V.V.T. 	9 5 1 
Balk 	11 4 3 
Workum 11 4 2 
Nijland 	10 3 3- 
Jistruin 	10 	2 • 2 
Deifatrahuizen 9 0 2 

1 18 28-17 
1 13 21-15 
3 11 30-19 
4 11 25-28 
5 10 21-22 
4 9 20-18 
6 6 14-27 
7 217-30 

25--14 
21-15 
28-15 
22-- -25 
20-13 
17-20 
14-7-27 
17-30  

Jouster Courant 25,11.55.  

klasse  Masse A,  Zaterdagmiddag- 

Jouster Courant 

8e  Klass()  C/ 
1J.V.C. 2 	11 
budega-W 	10 
H.J.S.C. 2 	12 
Scharnegoutum 8 
Nijland 2 	• 10 
Woudsend 2 12 
Oudega-W 2 • 9 
O.N.S. 3 	10 
IJ.V,C. 3. 	8 
Terhorne Zm. 10 

• 
3o klasse D 
D.O.G. Zin, 
D.O.G. 2 Zin, 
C.V.V.O. 2 
V.V.I. 2 

eerenv. 
D.W.P. 3 

B. 2  

6 
7 
8 

'7 
8 
4 

9 1 1 19 57-16 
9 0 1 18 58-13 
7 1 4 15 37-31 
4 2 2 10 22-16 
3 4 3 10 29-26 
4 2 6 10 36-40 
2 3 4 7 20-31 
3 1 (1 7 18-26 
1- 1 6 3 8-23 
0 1 9 1 12-75 

6 0 0 12 57 8 
; 5 0 2 10 22-26 
4 1 3 930-35 

' 2 0 5 4 20-30 
1 1 6 3 24-49 
1 0 3 2 (11-16 

8 7 1 0 15 23-7 
7 6 1 0 13 42-14 
6 • 3 1 2 7 16-18 
6 ,2 0 4 4 7-12 
7 1 2 4 4 14-23 
7 1 1 5 3 11-16 
7 J. 0 6 2 10-33 

Jun. B, aid. D 
neerenv. Boys 8 5 2 1, 12-36-11 
C.V.V.0, 	7 5 1 	1 11 31-- 6 
Delfstralmizen 10 	5 	1 	4 11 19.L-29 

8 4 2 2 10 23-11 
V.V.I. 	9 3 0 6 6 12-17 
C.X:V.O. 2 	8 • 0 0 8 0 1-52 

Q.V.C.-Jietrum is de thuisclub vrij zeker O.N.S. 
van de overwinning, hoewel Jistrum de 	 1;c̀." B̀"oys  laatste weken voor het stopzetten van de IA  
competitie verrassend goed uit de hoe Heerenv, Boys Leeuw. zwal. .ikwaxn.  

Het programma vobr a.s. zaterdag ver-
meldt twee inliaalwedstrijden, n.l.. v.v:T.-
neitetia,huizen '(6-2) • en Q.V.C.-Jistrum 
(2-3), 
Indien koning Thialf en Pluvius geen spel-
brekers zijn, bestaat or een kans dat deze 
.wedstrijden ook inderdaad kunnen door-
gaan. Delfstralluizen staat voor een lastige Jun. A.  aid.  A.  
wedstrijd en een gelijk spel zou dan ook 
reeds een zeer gded re 	 Blauw Wit zijn, 	Bij 



J.C. 16 mrt 56 

J.C. 29 mrt 56 

Spanning en enkele tanotnenten van sensa-
tie, daarmede  lo  in enkele woorden het 
verloop van deze wedstrijd verteld. 
De elftallen waren In het veld goed tegen 
elkaar opgewassen  on  de strijd ging vrij 
gelijk op. 
Bel belde ploegen speelden de zenuwen een 
zeer grote rol, maar hij D.W.P. toch wel 
bet meest. 
.Het plaatsen was zeer slecht verzorgd  on  
steeds liep de D.W.P.-voorhoede te plotter 
op de hechte Q.V.C.-verdediging onder aan-
.voering van  Smite.  • 
Toen eindelijk eens een flitsende aanval 
vla rechts werd opgezet en de bal ineens 
naar linkstulten Mulder werd geplaatst, 
e 

	

	het raak ook. Onhoudbaar verdween 
oal in do touweri 11-0). 

Na de thee kwam D.W.P. eerst met een 
hevig offensief, echter zonder resultaat, 
hoewel de Q.V.Ceveklediging in die perio-
de grote gaten vertoonde. 
Toen de aanvalsstorxnen luwden, Imam er 
meteen een tegenoffensief van Q.V.C.  oft  
dit had meer suceele want twee keer In 
drle.  Jminuten qjcl Yibt: de actieve midden- 

voor Van Rooy.  en de bal achter De Hoop in 
het net te plaatsen (1-2). 
In deze periode overspeelde Q.V.C. de thuis-
club volkomen, mede doordat het midden-
veld geheel was prijsgegeven. 
Met nog 'ongeveer zes aninuten te apelen 
deed aanvoerder Nauta een verstandige zet 
doter•etopperspil De Groot naar voren to 
sturen teneinde •meer vat op bet midden-
veld te krijgen. Mulder werd liteirebinnen 
en Bron linkrabulten. Meteen liep de aanval. 
veel beter. Mulder is toolx weekelijk een 
prachtige schalkelepeler en tree( meteen de 
gehele Q.V.CevercledlgIng ultelkaar, waar-
door de rust In deze verdediging verdween. 
I Groot stuwde dat het een lust was en 

.Was loon naar werken voor deze 'harde 
werker, dat één van zijn opgefierachte en 
doorgespeelde ballen door Sloothank op su-
blieme wijze in een doelpunt werd omge-
zet. (2--2). 
Direct hierna  foot  de prima leidende 
scheidsrechter Maurits voor einde en was 
het kampioenschap een feit geworden. 
Honderden euporters stroomden bet veld op 
om de spelers te feliciteren. Ilieronder be-
vonden zich ook burgemeester Hoekstra en 
secretaris Dokkum. 
Aanvoerder  Smite  van Q.V.C, bood, onder 
het uitspreken van de beste wensen in. de 
promotiewedstrijden, bloemen aan. Na af-
loop bleef men nog enige tijd gezellig bijeen. 

In  on  volgende nummer zullen wij  eon  
overzicht g-even van de verrichtingen van 
D.W.P. in Ir.V.11.  on 	sedert de op- 
richting. 

Overzicht 4e Was-molt,  Zino.'  
Na een welcenlange, mot  loan  j.l. zaterdag 
het spel wederom iworden hervat. Belde 
vastgestelde wedstrijden 'konden doorgaan. 
Dellestrahuizen stelde teleur en verloor met 
3-1 von Nieland, waardoor de positie niet 
rooskleuriger es geworden. Fien punt ach-
terstand op Jietrum met voor beide ploegen 
nog twee wedstrijden te spelen. netruin 
uit tegen Nijiand  on  thuis tegen V.V.T. 
Delfstrahuizen thuis tegen Balk en uit te-
gen Workum 
Voor beide ploegen idus een, zo op het 00g, 
gelijkmatig programma, zodat het voor 
Delfstrahuizen een zware opgwve zal wor-
den om in leder geval  goiter  met Jistrum 
over de streep te komen. Tc>e.h hebben wij 
vertrouwen  diet  het zal lukken; volhouden 
dus mannen. 
D.W.P. leverde een goede prestatie door 
Workum thuis een 4-2 nederlaag te be-
zorgen. Hierdoor is de positie wel zeer gun-
stig geworden. Nog, twee punten schelden 
de groenwitten van bet ardelingskainploen-
sehap. Dan zijn ze onbereikbaar voor Q.V.O. 
terwijl één punt reeds voldoende zou zijn 
als eerst de wedstrijd D.W.P.--Q.V.C. word 
gespeeld. 

De stand Is hier nu: 

D.W.P. 
Q.V.C. 
Nijiand 
Balk 
V.V.T. 
Workum 
Jistrum 

•Delfstrahuizen 

12 9 2 1 20 32-19 
11 8 3 .2 15 25-18 
12 .5 3 4 14 16-19 
12 5 3 4 13 27-29 
11 ,5 2 4 12 31-23 
12 . 4 2 6 10 23-26 
12 ;2 2 8 6 16-32 
12 .1 3 8 5 21-35 

De stand in deze afdeling is thans: 
D.W.P. 	13 9 3 1 21 34-2 
Q.V.C. 	13 6 5 	17 28-2 
Nijiand 	14 6 3 5 15 30-2 
V.V.T. 	12 6 2 4 14 34-2 
Balk 	14 5 3 6 13 29-3 
Workum 	14 4 4 6 12 26-2 
Delfstrahuizen 14 2 4 8 8 29-3 
Jistrum 	14 3 2 9 8 18-3  

Vo-or zaterdag iS officieel  siccing  vastm  
she'd  de wedstrijd: 

(1-2 
hetgeen tevens liet einde zal betekenen va 
de normale competitie. 
De wedstrijd 	 zal n.1.  nil  
meer worden gespeeld, aangezien deze  nil  
meer van  belong  is voor de bezetting ve 
de onderste of bovenste  pleats. Zonis  lte 
kend werd deze wedstrijd reeds eerder g. 
speeld en toen gestaakt hij stand 0-0 w,  
gens .handgemeen van enkele spelers.  
D.W.P. staat voor een lastige ultwedstrk 
en Zal er goed aan doen om deze weeistrk 
te beschouwen als generale repetitie vol 
de zware promotlewedstrijden welke zulk 
moeten worden gespeeld. Dit is ook besli 
noodzakelker, want ten eerste is V.V.T. ei 
kwade tegenstander en ten tweede wetti, 
het vertoonde spel van de D. zaterdag g 
speelde wedstrijd geen hoera-stemming. I 
tegendeel! Er zal zeer 'hard een andere W4 
moeten worden bewandeld, met snelle,  opt  
aanvallen. Tegen V.V.T. honden wij  Ii  
voorlopig marir op ecn gelijk spel. 

-. -.15. - 

40 klasse A. rene.  
E'en  beslissing is er j.l. zaterdag gevallen. 
D.W.P. behaalde n.l. het afdelingskampi-
oenschap door een gelijk spel .(2-2) tegen 
Q.V.C. 	 • 
Hiervoor onze oprechte gelukwensen. 
De pluim van de week willen wij echter 
uitreiken aan Delestrahuizen, dat er in de 
laatste wedstrijd van de normale competitie 
In slaagde om met Jiatrum gelijk over de 
eindstreep te komen. Brwvo  mermen!  
Jletrum verloor thuis lransloos met 3-1 
van V.V.T.. terwijl Delfstrahulizen uit tegen 
Workum een gelijk  ape!  (2-2) wist te be-
balen. Overlgenn is  doze  uitdag nog ge-
flatteerd ook, want na rust was Delfstra-
huizen oppermachtig. 
Balk Is voorlopig van slag en verloor met 
grote cijfers (4-1) — op eigen terrein nog 
wel — van Nijland. 

J.U. 6 apr 56 

Vierde klasse A, zaterdagmlddagoompetitie. 

D.W.P. zag geen kano de competitie mot 
een overwinning te ,besluiten • Integendeel, 
de uitwedstrijd tegen V.V.T. ging voor de 
kampioenen met 2-1 verloren. Mogelijk 
heeft hierbij de reactie na het behalen van 
het kampioenschap ook een rol gespeeld, 
maar In ieder geval kan D.W.P. deze neder-
laag als een vingerwijzing zien dat er in de 
komende promotiewedstrijden Stevie- zal 
moeten worden aangepakt. 
De achterstallige wedstrijd V.V.T.—Q.V.C. 
zal niet meer worden gespeeld, zodat de 
eindstand In deze klasse luidt: 

D.W.P. 	14 9 8 2 g1 85-28 
Q.V.C. 	13 6 45 2 17 28-21 
V.V.T. 	13 7 2 4 16 86-215 
Nijland 	14 6 3 5 15 30-21 
Balk 	14 5 3 6 13 20-39 
Workum 	14 4 4 6 12 26-29 
Delfstrahulzen 14 2 4 8 6 29-38 
Jtstrum 	14 3 2 9 8 18-35 

Voor de beslissingswedstrijd tussen Delf-
strahuizen  on  Jistrum is nog geen datum 
vatgesteid. 

betbaLzeffsikdoehet 



V oetbal 4e klasse 

D.W.P. kampioen in afdeling 
D.W.P. heeft aan het moeilijk verworven 2-2 gelijke spel tegen het Sta,verse 

Q.V.C. zaterdag juist voldoende gehad onitet kampioenschap te 	unnen behalen. 
Een goede prestatie overigens van de manen uit Rotsterhaule, die wij met dit resul-
taat van harte geluk wensen. Onder aan deranglijst stijgt de spanning doordat Delf- 
strahuizen gelijk speelde, waardoor het inwuntental met Jistrum gelijk Is gekomen. • , 

De strijd in Rotsterhaule was meer spaIn-
nend dan fraái, want bij beide ploegen ble-
ken. de zen4/en,een gi;ptet.rol . te spelen. IDe.i 
teams wireli volkomen tegen .elkaar opge-
wassen, zodat de strijd vrijwel gelijk 'op 

,ging, waarbij beide doelen afwisselend 'in 
Igevaar kwamen. De thuisclub boekte 4et 
eerst succes, toen linksbinnen Mulder met 
een fraai schot de Q.V.C. doelman voor .de 
eerste maal passeerde. 

• Maar de gasten gaven zich niet gewen-
nen; en brachten de D.W.P. verdediging 
dermate in het nauw dat Q.V.C. niet alleen 
tot de gelijkmaker kwam, maar zelfs de 
leiding wist te veroveren, 1-2. Dat werd 
de thuisclub kennelijk toch te bar, want 
met nog slechts enkele minuten te spelen 
was het midvoor Stoothaak die voor D.W.P. 
de verdiende gelijkmaker scoorde. Het 
kampioenschap was daarmee een feit. 

Het .kainpioenselftal van D. W. P. uit 
Rotsterhaule, •dat deze compét.itie .4tvel 
bijtOnder. g.oed:Obor• de dag is hekohien. 

Bovenstaande gegevens met de foto 
gehaald uit de Leeuwarder Courant 
van 24 maart 1956. 

Boven v.l.n.r.: PIET VAN DIJK, IJPE SLOOTHAAK, MARTEN AKKERMAN, POPKE 
NAUTA en SIES MULDER. 

Midden v.l.n.r.: IJNZE WATERIANDER, JAN DE GROOT en  LUTE  BRON. 
Onder v.l.n.r.:  HK  VISSER, KLAAS DE HOOP, HENKIE VEENSTRA, ?. 

-. -.16. -.- 



Geachte lezers, en lezeressen, 

Zoals u allemaal wel gelezen of gehoord zult hebben, is dat het eerste 
elftal van de v.v. D.W.P. gepromoveerd is naar de vierde klasse van de 
K.N.V.B. 
Het afgelopen seizoen stond geheel in het teken van die K.N.V.B., daar 
was het een ieder wel over eens, dat D.W.P. nu toch eindelijk eens moest 
promoveren, welnu dat doel is dan toch eindelijk bereikt, na meer dan 
twintig jaar voetbal in de F.V.B. 
D.W.P. startte het seizoen met een nieuwe trainer, en enkele nieuwe 
spelers. 
Er werd door D.W.P. gedurende het gehele seizoen prima wedstrijden gespeel, 
en de zo beruchte periode na de winterstop ging uitermate goed, zodat we 
goed mee bleven draaien in de top van de F.V.B. 
Al moet gezegd worden dat de laatste wedstrijden niet van het niveau waren, 
als aan het begin van het seizoen. 
De laatste wedstrijd moest de beslissing brengen, om te kunnen promoveren 
naar de K.N.V.B., en dat het gelukt is, heeft u ongetwijfeld gehoord, 
gelezen, of gezien. 
En ik kan niet anders zeggen dan dat het D.W.P. bijzonder gegund is, daar 

spelers van D.W.P. het gehele seizoen er hard voor hebben geknokt om 
de promotie te behalen. KLASSE.  
Dat we ook nog de finale van ae Freonskipsbeker mochten spelen tegen 
Sparta'59 uit Deinum, was helemaal. 
Er werd al druk gepraat over de "dubbel", en het wordt een "makkie", want 
u moet weten dat Sparta'59 in de tweede klas F.V.B. speelt, dat we hadden 
de beker eigenlijk al gewonnen. 
Maar helaas voor D.W.P., Sparta'59 kwam uiterst gemotiveerd binnen de 
lijnen, en D.W.P. stond erbij en keek erna. 
De Freonskipsbeker kwam bij een zeer terechte winnaar, nl. Sparta'59 uit 
Deinum„ die uitkomt in de tweede klasse F.V.B. 
Na deze ietswat teleurstellende bekerfinale, hebben we toch nog het 
kampioensschan van de gemeente "Skarsterlfin" kunnen behalen,in een zeer 
aantrekkelijke wedstrijd wonnen we van sc Joure (zo). 
Al met al een zeer geslaagd seizoen voor het eerste elftal van D.W.P. 
We zijn vele malen gefeliciteerd, en er is vele malen op onze schouders 
geklopt, omdat we het dan toch hadden gehaald. 
MAAR nu willen wij ook weleens "kloppen". 
In de eerste plaats: 
.ze trouwe supporters, die ons in alle wedstrijden hebben aangemoedigd. 

Aandde spelers uit de tweede en derde selectie, die ons vooral de laatste 
wedstrijden bijzonder goed hebben geholpen. 
Aan ons bestuur die ons op voortreffelijke wijze hebben ontvangen tijdens 
het promotie feest, en ons het gehele seizoen prima hebben begeleid, 
in de wat moeilijker uren. 
En aan al die mensen die hun steentje hebben bijgedragen om ons te kunnen 
laten promoveren. Allen heel hartelijk dank. 

Namens; 
Trainer, Leider, Verzorger, Grensrechter, en de Spelers. 

KORTE BERICHTEN 
Op maandag 25 mei 1987 werd geboren: 	Jannes 9 

zoon van Renske en Wietze Zwart. 
Namens de redactie van harte proficiat en voor Renske van harte 
beterschap. 

-.-.17.-.- 



MEDEDELINGEN 
Een woord van dank aan de spelers van het vierde elftal. 
Een paar seizoenen ben ik leider-speler van D.W.P. 4 geweest. 
Twee keer werden we kampioen en gingen van de vijfde naar de vierde 
klas en toen door naar de derde klas. 
De eerste twee jaren hadden we een ploeg met spelers die allen al 
wat ouder waren. Dus een geroutineerde ploeg. 
Het afgelopen jaar was de ploeg wat jonger. We zijn dit keer als 
derde geeindigd. Toch een prima resultaat. 
Zoals bijna iedereén weet ben ik het volgend seizoen leider van het 
tweede en wordt Henk de Vries leider van het vierde. 
Ik wens Henk en jullie een goede samenwerking toe. 
Een paar dingen wil ik nog even zeggen. Probeer altijd een goede sfeer 
te krijgen dat is belangrijk voor het elftal. 
Vertel in de rust "zoals het afgelopen jaar" maar een leuke mop dat 
werkt ontspannend, maar sta je in het veld dan moet je voor 100 procent 
voetballen. 
Zeg het voetballen niet zomaar af, je bent bij D.W.P.om te voetballen 
en een ander rekent op je. 
Probeer ook zoveel mogelijk de trainingen te bezoeken. 
Verder wil ik alle spelers hartelijk danken voor de bloemen en de 
cadeaubonnen die ik gekregen heb. Hartstikke mooi. 
Veel succes in de komende competitie. 

JOKE VAN HES. 

B junioren D.W.P. 

Staand v.l.n.r.: KLAAS WOUDSTRA, MARTEN WOUDSTRA, ANNE HAVEN, 
HANS DE VRIES, RONALD ZWIER, SIETSE V.D. WAL, ANNE LIEUWES, 

Zittend v.l.n.r.: FOKKE WOUDSTRA, IJPE BIJKER, ANNE BIJKER, TJIBBE 
BOS, KLAAS KOEHOORN, BERNO DE BOER. 

Lui liggend: keeper DURK VIS, 



KOM VOETBALLEN! welkoxa hij 
de voetbal 

vereniging  with  
AANMELDEN BIJ R.VISSER-DE VRIES 05137-1739 	peril  

U dealer: N, VEENSTRA. 
Streek 174 

8463 NE ROTSTERHAUIE 
tel. 05137-1870 

Moekt '5 proberen, 
ruidkoek vaner. Wieger Ketellapp 

Café-Restaurant - Zaalaccommodatie  
Tuns,  -1 ANIKK

4n 	Hollandiastraat 50 
9 9.11.U1.1 ok 

9 9 
le Scharsterbrug 

Voor een geslaagde feestavond en 
tegen een betaalbare prijs. 

Voor me receptie personeelsavond - koffietafel - diner - of  triable  pleisterplaals. 
Zaalcapacilcit 350 personen. Kofrietafels en diners tot 175 personen. 

Vraag vrijblijvend prijsopgaaf bij de heer  II.  Junkman, Tel. 05138-2350. 

/\( 

INRUIL - FINANCIERING GARANTIE 
OOK VOOR ALLE VOORKOMENDE REPARATIES 

UW ADRES 

"utobedrijf  
LUC  P-r[101F by 

ROTTUM - Tel. 05137-1322 

Do kleine zaak met de Grote Service 

Tweewiiellerelb ir edlrf  

.LEMSTRA 

Ouid.e -1121e 
TeX. 05130-77212 

Tovons  benzinestation  on autoservico 

kies woor efim  seen,  ks 
tDeg jwitioge adres 

.2 a  II  ze. PM, de 
FR 11 FES EN ES!  

hp hag E@UVRerOCIA'afan 
1.;W.1111"0 	OR '0 dageilllifra 

UllVge-949E9 119,11 ha011  Ma:Image-Mid 

OE G",7117TL1& SPIIJMEÏR 

Cotuidoedinsll«e  	 

MA30-
Bootservice 

ZEILBOTEN 
ROEIBOTEN 
TRAILERS 
KANO'S 
SURFPLANKEN 
REPARATIE 

Haskert'Agongen 3, 
OUDEHASKE 
Ted. 05130-77301  



'discount  
FOTO - VIDEO - LECTUUR • BOEKEN 

Midstraat 153 - 8501  AK  Joure — Tel. 6460 

"discount  

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

EN DOE-HET-ZELVER  it  
MIDSTRAAT 151 - JOURE 

REGTS 

SCHOEN REPARAT1E 
Snel, voordelig 

en goed. 
Stomerij ouderwets 

goed en niet duur. 

SIRENC 
schoenser vice 
14.041nial 141, Joins 

clean inn 610Metil 
141, ass 

oggi.,„„.4.41 

c
Q

8is

cle 
-• 99 

40)  
Teo  en Tineke Feenstra 
Midstraat 102 —Joure — Tel. 2458 

SPORTKLEDING 

Ook het speciale adres voor 
HENGELSPORTARTIKELEN 

Ga eens een praatje maken 
mei uw sportepecialisl 

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

Midstraat 39 
Tel. 2647 

7 IS NAAR EEN WEET, 
WAAR VOORTREFFELIJK EET. 
Gol HET EENS BIJ ONS PROBEREN, 
EN GE  MT  NOOIT BETER  
ORES  BEGEREN 

CAFETARIA "T CENTRUM" 
G. de Graaf, 

naast  de Jouster Toren. Tel. 3390  

Veilig autorijden met onze rijopleiding 

AUTORIJSCHOOL VALKEMA 
VAMOR/MI 

SCHEEN 53 - JOURE - 2;r 05138-2964 
De autorijschool met Bovag-garantie 
Theorieles is wekelijks te bezoeken. 

Bel vrijblijvend voor al uw informatie boven- 
staand telefoonnummer 

UW DIEPVRIESVULLING ZOALS: 
ACHTERBOUT 
VOORVOET 
HALFVARKEN 
EN PAKKETTEN 

UIT EIGEN KEUKEN: 
WORST 
LEVERWORST 
KOOKWORST 
HAM ENZ. 

WIJ SLACHTEN ZELF 
OOK VOOR HUISSLACHTING 

SPECIALITEIT IN EIGEN GEROOKTE DROGE WORST EN SPEK 
	• 

ROTSTERHAULE 
STREEK 125 TELEFOON 1597 

ambathiaijitt.sliwrij 
,D+11~.11 

ORNELIS 
Midstraat 130 - JOURE - Tel. 05138-2563 

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

DROGISTERIJ 

BA BYZA A K 

40  BIN  NEI DE HAL! 

«, 

4P
(  

EKOER 
Eli FOAR WENNINGYNRJOCUTING 

DE HUME! 

Us lepenIngstilden bInne: 
woanadels fen 9.00 oant 18.00 

0111411 
freed* Ian 9.00 omit 21.00 oere 



WEDSTRIJDVERSLAG D.W.P. 1- DELFSTRAHUIZEN 1. 

Nadat de wedstrijden van de A-junioren en D.W.P. 3 niet zo sportief 
waren verlopen, wachtte iedereen hoopvol op de wedstrijd D.W.P. 1 
tegen Delfstrahuizen 1. Er waren aardig wat supporters meegekomen 
voor Delfstrahuizen en die van ons waren ook niet mis. 
Zelfs ex-D.W.P. voetballer RINTJE HEERINGA WAS AANWEZIG. 
En wat ik niet vergeten mag is dat we het zeker aan OSKAR-televisie 
hadden te danken dat er zoveel publiek was. 
Goede dag voor de kantine of niet soms? De wedstrijd was zoals gewoon-
lijk begonnen met het fluitje van de scheidsrechter. De eerste goal 
van de wedstrijd was gemaakt door Delfstrahuizen. Dus we mochten niet 
juichen. Diep teleurgesteld hek ik het openbare toilettje in. 
Toen ik terug kwam was het volgens mijn vriendinnen alweer 1-1. Ik ge-
loofde er geen snars van. Toch was dit zo, met deze stand gingen we de 
rust in. Wij lieten ons bedienen en bleven lekker in het zonnetje zit-
ten. Een glaasje cola, een ijsje en bruinbakken maar. Hoewel? 
Wat ik vergeten ben te vermelden is dat YKE deze goal maakte. 
We zaten gezellig te kletsen over volgens mijn vriendin 
die lekkere masseur. Grapje hoor! 
Plotseling hoorden we gestamp achter ons en daar 
kwamen de 22 voetballers weer aangerend. 
Klaar voor de strijd. Toch bleek later in de wed-
strijd dat we maar gevaarlijk zaten, maar ja je 
hebt wat voor D.W.P. over of niet? 
Ikke wel, al is het niet te veel. En weer als eerste 
mochten de supporters van Delfstrahuizen juichen. 
Je hoorde hen denken: "Wij houden D.W.P. van hun 
promotie". Maar dat konden ze vergetenl!ffIfffil!,  
Via een mooie voorzet kopte YKE DE JONG op de lat. 
Zonde. Even later komt onze HENK, zoals velen 
hem kennen ook DANNY BLIND naar voren en via een hoekschop genomen 
door JURRIT kopt hij niet te min ook 2-2. YKE maakt ook nog een goal 
wat 3-2 werd. Ik haal geloof ik die goal van IJKE en HENK doorelkaar, 
maar wat scheelt het . HENK VAN DER WAL maakt een 4e goal net zoals 
zijn 2e en de Delfstrahuizers waren stil. Ze begonnen met de scheids 
te heen en weet drukken. Die pikte dit niet en ging in staking. 

Vijf minuten rust voor de driftkoppen onder de 
Delfstrahuizers. De grensrechter van hun mocht 
gelijk gaan douchen en er kwam een nieuwe. 
Naar dat bleek hadden ze te kort gestaakt want 
er werd een D.W.P.-speler onderuit gehaald. 
WILLEM kwam er al aan hollen om deze te nemen 
want zoals jullie weten: Willempie zie je overal. 
Toch mocht hij hem niet nemen YKE deed dit. 
Ik bibberdevan de zenuwen. 

Ik dacht: "Scop hem niet over net zoals in W.W.S.". En hij luisterde 
de eindstand 5-2. Overigens wou ik namens de scheids de heer J. Bruin-
sma - masseur even bedanken. Zo leek de pijn wat echter zodat hij nog 
op de t.v. kwam, alleen vond hij het jammer dat alle spelers er voor 
stonden (???? red.) Voor ons blijft het een vraag. Had hij last van 
kramp of niet? Overigens wil ik Jan Dijkstra aanbevelen om bij de bil-
jartclub te gaan. Je deed het heel leuk, die bal via de scheidsrechter 
en nog een speler. Verder kon ik niet zo snel zien wat er gebeurd was. 
Nou jongens op naar Nijlan en daar winnen, want dan hebben jullie een 
kans om te promoveren. 

De groetjes van 
een trouwe 

supporter. 



zaterdag 
maandag 
woensdag 
zaterdag 
zaterdag 
maandag 
dinsdag 
woensdag 
woensdag 
zaterdag 
zaterdag 
maandag 
dinsdag 
woensdag 
zaterdag 

15 
17 
19 
22 
22 
24 
25 
26 
26 
29 
29 
31 
1 
2 
5  

OEFENPROGRAMMA A en B selektie seizoen 87/88. 

aug 
aug 
aug 
aug 
aug 
aug 

trainen 1e en 2e e trainen 1e en 2e trainen 1e en 2 
C.A.B. 	1 - D.W.P. 	1 
D.W.P. 2 - Haulerwijkse Boys 2 
trainen le  en 2e  

14.00 
19.00 
19.00 
19.00 
14.30 
19.00 

uur 
uur 
uur 
uur 
uur 
uur 

aug D.W.P. 1 - G.A.V.C. 	1 19.00 uur 
aug D.W.P. 1 trainen uur 
aug 
aug 

D.W.P. 
D.W.P. 

2 - Gorredijk 1 (zat) 
1 - C.S.L. 	1 192: 

19.00 
1 

uur  
uur 

aug D.W.P. 2 	n. 	0.N.. 	3 14.30 uur 
aug trainen 1-  en 2 19.00 uur 
sep D.W.P. 1 - Tijnge 1 (zon) 19.00 uur 
sep trainen le en 2 19.00 uur 
sep aanvang competitie 	 

Bestuur, leiders en trainer wenst iedereen een 
prettige vakantie. 

INGEZONDEN 
Een ontevreden persoon. 

Het is mij al eens meerdere malen opgevallen, dat ons clubhuis 
"de Grieu eigenlijk ggén echt clubhuis blijkt te zijn. 
Ik vind namelijk dat alle actieve leden van onze voetbalvereniging 
D.W.P. bij het spelen van uitwedstrijden recht hebben op een ver-
zamelplaats in gén geopend clubhuis en n4et ergens op een parkeer-
21aats. Zo ook wanneer deze elftallen weer terugkomen van hun 
wedstrijden, behoord voor hen het clubhuis geopend te zijn. 
Een zeer urgent voorbeeld hiervan is, "de finalewedstrijdu van 
dinsdag 2 juni j.l. van het Skatsterlan-toernooi te Idskenhuizen op 
het terrein van V.V.I. tussen D.W.P. en s.c. Joure (zondag). 
Deze spelers, notabene de dragers van ons vlaggeschip, moesten zich 
maar ergens op het parkeerterrein nabij het clubhuis verzamelen om 
zo vandaar af te reizen naar Idskenhuizen. 
Na een boeiende wedstrijd, welke overigens na verlenging en straf-
schoppen werd gewonnen door D.W.P. moesten de spelers weer terug naar 
Sintjohannesga, het eingelijke vertrekpunt ',het parkeerterrein" al-
waar ze notabene na het behalen van de le plaats voor een gesloten 
clubhuis aankwamen. Nu wil ik nog wel even vertellen dat het clubhuis 
van de nr. 2 s.c. Joure wel open was om de splers op te vangen wat 
naar mijn idee ook zo hoort te zijn. 
Mijn vraag aan u is bestuur; waarom doet u dit terwijl het bij andere 
verenigingen om u heen niet zo is. 
Ik hoop dat dit schrijven u tot enig nadenken heeft bewogen en ik zou 
dan ook graag zien dat zoiets in het vervolg niet meer zo zal zijn. 

-Eeck verder redelijk tevreden persoon. 
(naam bekend bij de redaktie) 

-. -.20. -. - 



HIEP 
HIEP 
HOERA 

SKARSTERIANTOERNOOI  

Joure 1 - D.W.P. 1  

Wij moesten dinsdag 2 juni afreizen naar Idskenhuizen om de finale te 
spelen tegen de Joure.(zondag) D.W.P. had wat wijzigingen in het team 
maar dat mocht de pret niet drukken. 
Wij waren in de finale gekomen door te winnen met 3-1 van Oudehaske en 
met 1-0 tegen FFS uit Vegelinsoord en gelijk te spelen tegen Langweer, 
1-1. Dit was genoeg om de finale te halen. 
De Joure zou geen gemakkelijke tegenstander worden maar toch wisten we 
dat er winst in kon zitten. Maar het duurde dan ook niet lang, of Klaas 
Huisman wist al 1-0 aan te tekenen. Toen wisten de  Jouster  direkL waar 
ze aan toe waren, afstraffen die bende. 
En de  Jousters  werden sterker en een goal van de ex-D.W.P.er Jan Lubbers, 
betekende een 1-1 stand. Maar natuurlijk lieten wij het hier niet bij 
zitten en de  Jousters  kwamen aardig in de verdrukking. 
Het bleef een sportief duel, zonder obstakels of aggressief spel. Goed, 
wij kwamen op een 2-1 voorsprong door een goal van Jolt Jager, dus de 
beker was weer in handen van D.W.P. Wij waren aardig aan mekaar gewaagd, 
maar de eerste helft bleef het bij een stand van 2-1 en konden we eerst 
om een bakje thee. De tweede helft was bijna weer hetzelfde spelbeeld, 
het ging van kant tot kant en de  Jousters  maakten tenslotte toch nog 
2-2. 
Onze D.W.P.aanhang had nog graag een goal gezien, maar er zat niet meer 
iy. De wedstrijd werd afgefloten dus kwam er een verlenging van 2 maal 
7 /2 minuut. Het bleef echter bij een 2-2 stand. Dus bleef er nog maar  
an  ding over n.l. penaltyschieten. 
Met de stalen zenuwen van enkele van onze spelers wisten we dit te win-
nen met 5-3. Met name door twee goede akties van onze keeper  Durk  Jager. 
Dus, we hadden de beker, na eenaantal jaren niet de finale gaald te heb-
ben, weer in ons bezit. Dit betekent dat D.W.P. de beste ploeg van de 
gemeente Skarsterlan is. Geert Dijkstra, onze aanvoerder, mocht de beker 
in ontvangst nemen. Het publiek van D.W.P. was, neem ik aan, weer dit 
tevreden. 
Ja, dit was weer een leuke opsteker voor D.W.P. en dan nog natuurlijk 
de promotie naar de K.N.V.B. Het is jammer van de Freonskipbeker, maar 
laten we dat maar gauw vergeten. 

Dit verslag werd geschreven door JOLT JAGER van Wondere boven Wereld.  

9eteiv9-Zenè,s, 

19,~a, 9<ttif,e)ts,  

zijn blij u te laten weten dat zij gaan trouwen op vrijdag 5 juni 1987 om 
13.30 uur, in het gemeentehuis "Herema-State" te Joure. 

Iedereen  Glib  deze dag met ons wil vieren is 's avonds van harte welkom 
vanaf 20.00 uur in bowlingcentrum "t Haske" te Joure. 

St. Johannesga, N.J. Groenstraat 18. 



D.W.P. 5 - Joure 7  

Na een voortreffelijke thuiswedstrijd tegen Oudehaske met 4-1 winst, 

moesten we zaterdag 25 april aantreden voor de wedstrijd tegen Joure 7. 
In de eerste helft oefenden we veel druk uit op het doel van Joure, 

wat in de 20e minuut resulteerde tot een 1-0 voorsprong door de goed 

spelende Arjen Veuger. 

Door een goed samenspelen van het hele team, probeerden we de voor-

sprong te vergroten; doch de achterhoede van Joure liet ons daartoe 

geen kans. Zo gingen we 1-0 de rust in. 

Na een beker thee gingen we vol goede moed de 2e helft in. We hadden 

vele goede kansen op een doelpunt, o.a. Medde Groeneveld en Arjen Veu-

ger, maar de stand bleef maar 1-0. Daarmee bleek de wedstrijd haast ge-

wonnen te zijn, maar we hadden te vroeg gejuicht. In de laatste mi-

nuut kwam Joure nog met een snelle tegenaanval, wat dus de eindstand 

bracht op 1-1. 

Het was daarmee een sportieve wedstrijd geworden, ook dankzij de goed 

leidende scheidsrechter Yme Dikkerboom, 

Pieter Bakker 

D.W.P. - Delfstrahuizen 

Beste clubbladlezers, 

Ik zou dit maar niet lezen, maar als jer toch op staat. Ik heb je ge-

waarschuwd. 

Wat Albert vertelde (aan het eind) was niet waar. Het was dik wind-

kracht 10, dus je woei van het veld af. De eerste vijf minuten gingen 

goed. Maar toen kwam de klap. De achterspeler was voor, ik denk dat hij 

een beetje door elkaar gewaaid is. Maar och, het werd 1-0 en later, 

véél later, vlak voor de rust werd het 5-0, de tegenslag was begonnen. 

De tweede helft is niets beter geworden. Het was na het eindsignaal 

8-0N-oor Delfstrahuizen. Maar de volgende keer beter. (hoop ik) 

Keeper Keimpe Wierda 

Fritsch  0*1ab Donderdag 21 mei 1987 

Yke de Jong 
is niet meer 
te 'pakken' 

LEEUWARDEN -- Hoewel de 
competitie op een oor na is ge-
vild, is de strijd om de schutter-
sprijs nog niet ten einde.  Event  u-
ele beslissingswedstrijden in één 
en dezelfde klas tellen nog volop  

mee. Of daarmee de positie van 
leider Yke de Jong  (DWI')  nog in 
gevaar komt, lijkt niet te ver-
wachten. Met zijn club  DWI'  
werd afgelopen zaterdag de pro-
motie naar de KNVB een feit en 
de vijftig behaalde punten voor 
ons schuttersklassement staan er 
,ijzersterk. 

Met een 'eervolle' tweede 
plaats zal Eise de Boer van liet 
Leekster VEV zich tevreden 
kunnen stellen, al dringt van 
achterop met name  Cell  Frans 
Sijtsma (Anjum) zich duidelijk 
naar voren. 	—.—.-22—.—.— 

De stand is nu: 
50 punten: Yke de Jong 

(DWP). 
37:  Else  de Boer (VEV), 
33:  Harm  Bloeinhof (Nijland), 
32: Frans Sijtsma (Anjum), 
31: Jan Peter Stag! (Oranje 

Nassau), Frits Sieswerda (WWS), 
30: Dick van der Wal (Dracht- 

ster Boys), Luut Stellingwerff  
(Work  urn), 
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D.W.P. I  

Heren, jullie hebben het dit jaar prima gedaan, 

Jullie zijn naar de K.N.V.B. overgegaan, 

Er was toen feest bij D.W.P., 

En hea St. Jut dat vierde mee, 

Enkelen gingen nog naar café Wever en discotheek de Vrolijkheid, 

En maakten van die avond een gezellige onvergeetelijke tijd, 

Ook zitten jullie weer in de bekerfinale, 

En nou maar hopen dat jullie dit halen, 

Jullie prestaties zijn goed en soms ook slecht, 

Maar jullie trekken het zaakje toch weer recht, 

Veel succes in het nieuwe seizoen, 

Ik hopp dat jullie het weer zo gaan doen, 

Ik wil jullie niet vervelen met mijn geschrijf, 

Dus ik denk dat ik het hier maar bij blijf. 

N.N. 

VANAF DE KANT BEKEKEN 

Er werd gevraagd op er misschien ook eens iemand van de supporters(sters) 
van het le elftal van D.W.P. een verhaaltje wilde schrijven. 
Daar ik bijna alle wedstrijden aan de kantsta te kijken, tijdens weer 
en wind, heb ik deze taak op mij genomen. Gezien het seizoen 86/87 
hebben de jongens het prima gedaan. Er heerst meestal een goede sfeer 
op de zaterdagmiddag. 
Alhoewel het erg spannend was de gehele competitie, bleven de jongens 
moed houden om te promoveren naar de K.N.V.B. Daar ik de laatste wed- 
strijd, tegen Nijland, door ziekte in bed lag, en dus de wedstrijd niet 
kon zien, was ik toch heel zenuwachtig of ze nou wel of niet gehaald 
hadden. 
Maar ja hoor, omstreeks 17.00 uur hoorde ik getoeter van auto's over de 
Streek gaan en de muziek stond aan op het voetbalveld, toen wist ik 
zeker dat ze waren gepromoveerd. 
Daarna werd er natuurlijk flink gefeest vierd. Maar wat ik toch altijd 
jammer vindt, dat er altijd maar weinig spelersvrouwen meegaan. Waar- 
schijnlijk hebben ze daar hun redenen wel voor. En van die reden die 
ik heb gehoord is dat er een heleboel vrouwen er een hekel aan hebben 
dat er een aantal mensen, als het nog maar 16.30 uur is, al aardig 
fl vrolijk u(bier)zijn. Dit is vaak een grote ergenis, tenminste vaak 
op een sportterrein. Daarom zou ik ook willen voorstellen om pas na de 
laatstgespeelde wedstrijd te beginnen met het uitreiken van die mooie 
bruine jongens met witte kraagjes. 
Ik hoop, dat er volgend jaar wat meer vrouwen meegaan, want zou dan ook 
wat gezelliger voor de dames die dan wel gaan en ook natuurlijk voor de 
spelers. Want dan hebben ze juist wel die steun nodig in de K.N.V.B. 
En het wordt erg gewaardeerd door de spelers, zoals wij dat tenminste 
vaak dit jaar gehoord hebben. DUS DAMES 	 

Carolien 



P 
r
e

tt i ge 

JOHANNES HOGENBERG  

n
t ie!*  

ak
a  

REDAKTIE 

2 mei 1987 	D.W.P. 2 	Blauw-Wit 

Het was half 3, en de wedstrijd D.W.P. 2 - Blauw-wit was begonnen. 
Omdat in Leeuwarden verloren was met 3-1, waren we er op gebrandt om de 
"mannen" van Leeuwarden wat te laten zien. 
Dit leek er echter de eerste helft niet half op, hoewel we wel een kans 
of 5,6 hadden gehad, konden we de bal niet in het doel van de tegenstander 
krijgen. 
Zo ook kreeg Blauw-wit veel ruimte voor afstandschoten, echter troffen zij 
ook geen doel. 
Na een woordje van de leider in de rust over ons lauwe voetbal van de eerste 
helft, begonnen wij aan de tweede helft van de wedstrijd. 
We kregen al gauw wat meer grip op de wedstrijd, maar het resulteerde nog 
niet gauw in een doelpunt voor ons. 
Blauw-wit kreeg echter ook wat kansjes, dit bracht uiteindelijk Blaiw-wit 
na -1- 10 minuten gespeeld te hebben op een 0-1 voorsprong, een schot van 
de laatste man belande precies in een kuil voor Mindert Mulder, de keeper 
van ons, en ongelukkig schoot de bal hierdoor ineens omhoog. Goal 0-1. 
Nu moest er wat gebeuren, weer verliezen van Blauw-wit dat kon toch niet. 
Een paar minuten later kreeg Rudie Waterlander een schitterrende kans, 
echter ging de bal net voorlangs. 
Na 	20 minuten spelen werd Jolt Jager gewisseld voor Wijnand Dijk, enkele 
minuten daarna werd ook Rudi Waterlander gewisseld voor Jan Vaartjes, 
nadat hij een boeking had gekregen wegens van achteren aanvallen van 
een speler. 
Deze speler van Blauw-Wit sloeg toen Rudi maar even. 
Deze speler kreeg alleen niets (eigenaardig). 
Na wat kansen over en weer kreeg Wijnand Dijk de bal op links en met 
een boogje kwam de bal in het strafschopgebied. 
Daar kreeg Johannes Hogenberg de bal voor de voeten en schoot de bal in. 
1-1 eindelijk!!! 
Het initiatief was nu voor ons. 
Evenlater kreeg Johannes Hogenberg de bal weer maar schoot nu links naast. 
Wijnand Dijk kreeg vervolgens een kans het afstandschot ging jammergenoeg 
net naast. Evenlater een voorzet vanaf rechts waarna  Remo()  Visser kei- 
hard overschoot. Nog steeds 1-1. 
Na + 35 minuten spelen kreeg Jan Vaartjes de bal van achteren aangespeeld, 
en na op de keeper in te lopen schoot hij beheerst in. Goal!!!! 2-1. 
Dit moesten we vasthouden. Maar de druk van Blauw-Wit werd nu steeds 
groter. Toch kon de verdediging van DWP zeer goed weerstand bieden. 
Maar tegen sommige dingen kan men nou eenmaal niets doen.  
Hilbert  stak wel driemaal de vlag omhoog voor buitenspel, maar dit werd 
door een wuifje met de hand door de scheidsrechter genegeerd. 
Hierdoor bleven we onder druk staan. 
En jahoor.... 10 seconden voer het einde schoot weer de laatste man in. 
2-2 
Er hoefde niet eens meer afgetrapt te worden. En balen dat we deden. 
Je hebt dan toch nog een punt want vorige keer hadden we 0 punten. 
HET HAD ZO MOOI KUNNEN ZIJN. 
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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  
oil  in eigen land is  good.  Elkaar lielhebben is goed. 
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JUWELIERSBEDRIJF 

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

SPEELCLUB „DE ROTONDE" 
or,0 	JOURE 

Klokmakerij 1 05138-6798 	4% 
„Observatie 24" 
„Naturel 21" 	 Hapjes en dranken gratis 

Vrijdags, zaterdags en zondags diverse buffetten gratis 

SIGARENMAGAZILIN 

DE HEY 
DE MERK 3 JOURE 

TEL. 05138.3501 

(ook Inloveradros 
voor toto  on  lotto)  

leak Zoetendal Sport 
141clalnial 55- Jout*. tel, 05138-3889 

UW ADRES VOOR ALLE 
SPORTBENODIGHEDEN O.A. 

VOETBAL—, ZAALSPORT—, LOOP— 
EN TENNISSCHOENEN 

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

—.—.—.—.—.—.— 

0,30etlfriegthe 
F e«brilkellijitt5  

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  I 40,-

Contactlenzen 

Contactienavioeistol  fen  

Foto- en Filmartikelen  

Fete's  in 2 doges: klaar 

Op vertoon van deze 
advertentie geven wil 
10 010 korting MI aankoop 
van oen complete bril. 
(montuur di glazen) 

MIDSTRAAT 143 TELEFOON 
8501  AK  JOURE 05138-5254 

tb r.k. kerk 

voor al uw voeg-en 
restauratiewerkzaamheden naar 

voegbedrijf S. V.5. 
Fastw. SLOOTHAAK 
Scharsterbrug 05138. 4872 
Heerenveen 	05130.88781 

voor alle -- 

voorkomende 
werkzaamheden 
te1.05138•8211 bgg 2284 



handel in bouwmaterialen 
kunststotkozijnen en 
aanverwante artikelen 

Bouw- en Aannemersbedrijf 

FA. H. FABRIEK 
EN ZN. 

Streek 59 
St. Johannesga 
Tel. 05137-1207 
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VEEHANDEL Fa. PEN 
VOOR AL UW VEE, GEEF HET 

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

M,J,HOGEBOOMSTRAAT  9 
8464 NX S1NTJOHANNESGA 
TEL, 05137 - 2071 

N1EUWEWEG 13 
8463 VE ROTSTLRHAULE 
TEL. 05137 - 1340 

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

tnet  melkproducten 
en boodschappen 

DAGELIJKS VERSE groenten en fruit  
Jell()  de Jong 	 Jan Stuiver Polle 3 	ARif 1111.J. Hogehoomstra a 15 
del. 1707 	\.1 . 	7/  tel. 1070 

doordeweekse 

111~11~~h

ip 

 

containers vanuit Heerenveen... 
vooraluwafvalstoffen  

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

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

Tevens mini-containers. 

, Rabobank G2 
ouIamkkvark 

«2«kulti-241,147.. • 

Heerenveen,  BURG.KUPEROSPLEIN 31/ 
KATTEÉ30S 146/CR2\CKSTRAAT 21/TOLHUISWEG 12/ 

Rotsterhaule,  STREEK 138 
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De 
adver teerders 
maakten deze 

uitgave 
mogelijk. 
Bedankt 

TECHNISCH BEDRIJF 

W. MINNESMA I  
OUDEHASKE JOURTERWEG 92 - TEL 05130-71370 

MUNNEKERUREN-SCHERPENZEEL GRINDWEG 160 

TEL. 05618.230  

OAS -WATER- ELEKTnA- CV -DAK- EN ZINKWERK 

- ERKEND INSTALLATEUR 

*****************************• 

fnv 
Voor alle WERKGEBIEDEN 

en ook voor 
UITKERINGSGERECHTIGDEN 

* • 	Want een ieder heeft 
sc • zijn PLICHTEN maar 

66k zijn RECHTEN. 
Voor inf.: W. ZWART 

* STREEK 81 SINTJOHANNESGA * 
tel. 05137-2019 

si****4(**********************; 
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