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TEXTIEL 

KOMPLETE WONINGINRICHTING 

• 'Elecbonie hefinrichting met 
aensarpennon voor °item nabwi  
»bung*  en  plebe  werking 

• Optiei *Dataironici irekkerpreste• 
tie-monitor mat  programmeerbare  
wrelslipregoling en' vergeldkende 
moss- 

• De revolutionaire teekkerserie mei 
'Autotronid transmissieiregeling 

• Superr geluidserrne velligheidskabine 
lbeneden 75 dB(A)) met veel mimle 
in goed richt voor, achter en oprij 

• Vo/gesynchroniseerde transmissie 
met 16. 32 ol 48 versnellingerc  rip  
snelheden van 0.4 101 42 krn/uur.  
awn. an  achtemii 

(421.115.1ij Akkerman 

de nieuwe, "intelligente" M-F 3000 trekkerserie 

6 types. yen 45.5 tot 81 kW 
(62 • 110 pk) 

met 2- ot 4-wielaandrijving 
met 50 wieluitslag 

Kom deze wonderen van kracht, techniek en 
komfort eens bekijken bij uw M-F dealer: 

Mechanisatiebedrijf 

Slreek 36 Sinl Johannesga 	Telefoon 05137-1283/1239 

De zekerheid met prijs en 
kwaliteit toéd te zitten! 

STREEK 180 -ROTSTERHAULE -TEL05137-1310 

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 

ri ebroeders de 	oning 
oedkoop 	I% waliteit  
VOOR EEN GROOT ASSORTIMENT 

TUIN-EN KAMERPLANTEN! 
en 

NATUURLIJK OOK VOOR 
TUINAANLEG EN ONDERHOUD 

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

RIJWIELEN 

BROMFIETSEN 

TWEEWIELERBEDRIJF 

J. KRIKKE  
Streek 107 • ST. JOHANNESGA 
Telefoon 1487 

4k,_11  
‘‘'l • 

Vierhuisterweg 25 	BOERDERIJ- 
VIERHUIS 	 BAR-DANCING 
(aan het Tjeukemeer) DISCOTHEEK 
Tel. 05137-1363 	BRUIN  CAFE  

An van Zwol 
Streek 131 Rotsterhaule 
telefoon 05137-1494 

Debitant der Nederlandse Staatsloterij 

UNTRASPORT  
INTIMMONAL  

Voor  III  uw  SPORTOEHODIODHEDEN 
on son 001ED  ADVIES  
IS hat Jule% *drool 

JAC. DE VRIES 
Dracht 32 
Ilearanveen / tel. 24969 

HOGEDIJK 126 SINT JOHANNESGA 
TEL: 05137-1818 



VAN DE BESTUURSTAFEL 

voetbalvereniging 

"De Wite  Peal"  

opgericht 19 juni 1947 

e . 3 jaargang nr. 10 

juni 1988 

Voor u ligt alweer het laatste clubblad van dit 

seizoen. De voorbereiding op het nieuwe seizoen 

is echter alweer volop begonnen. 

Zoals in het vorige clubblad al gesteld is, is de 

training van de selektie verplaatst naar de dins-

dag- en donderdagavonden. Tevens is de selektie wat 

groter gehouden, de bedoeling is dat de spelers 

voor de eerste drie elftallen in aanmerking komen 

voor deze trainingen. 

De betreffende spelers hebben al, of zullen binnenkort een uitnodiging 

hiervoor ontvangen. Van de spelers die hiervoor uitgenodigt worden en in 

de kompetitie in het le, 2e of 3e elftal voetballen wordt echter wel 

geeist dat deze spelers bereidt zijn te voetballen in, en zich beschik-

baar te houden voor, zowel het le, 2e of 3e elftal. 

Voor wat betreft de trainingstijden en aanvang trainingen andere elf-

tallen wordt verderop in dit blad mededeling gedaan. 

Tevens vermeld ik nog dat het bestuur besloten heeft, i.v.m. gestegen 

kosten, de prijzen vanzowel "fris als bier" met f 0,25 per glas te 

verhogen tot f 1,50. 

Verder wens ik allen, namens het bestuur een plezierige vakantie toe. 

Eelco. 

VOETBALVERENIGING pparwyp.” ROTSTERHAULE 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
vrijdag 9 september 1988 20.00 uur 

kantine Sint Johannesga 
AGENDA: 

1. Opening. 
2. Notulen. 
3. Mededelingen. 
4. Verslag secretaresse. 
5. Jeugdverslag. 
6. Verslag penningmeester. 
7. Verslag kascommissie. 
8. Benoeming kascommissie. 
9. Bestuursverkiezing: 

aftr.  Age  v.h. Meer en  Germ  Sloothaak. 
Tevens verkiezing 	(beiden herkiesbaar). 
vacante bestuursplaats: voordracht W.Toering. 
Briefjes met tegenkadidaten kunnen tot een half 
uur voor de vergadering worden ingeleverd bij 
het secretariaat Pr. Marijkeweg 29 Sint Johannesga. 

10. Rondvraag. 
11. Sluiting. 

Het Bestuur. 



Zo, ook het seizoen voor het clubblad zit 

erop, onze afwachting was nog het mix-toernooi 

Hoewel wegens plaatsgebrek hiervan niks is 

vermeld beloven wij u in heteerste nummer 

van het volgende seizoen hieraan meer aan-

dacht zal worden besteed d.m.v. van het 

plaatsen van enkele gemaakte foto's van oud- 

D.W.P.-ers. Ook de wedstrijd oud-D.W.P.-iqu 
'>:(7N,9 	oud Heerenveen zal onze aandacht krijgen 
vg{f-ii 

	

dalo 	 door een verslag van deze wedstrijd door novl-  	-g  
een verslag van deze wedstrijd door onze bekende 

tg)400 
(inmiddels niet zoveel populaire en veel gelezen 

verslagen van hem ontvangen dit seizoen) Rintje Heeringa.Deze speler zal 

zoals hij in de bus beweerde naar Gelschenkirschen (Nederland-Ierland), 

volgend seizoen een metamorfose ondergaan, dit n.a.v, een zeer zware 

training door hem zelf opgelegd tijdens de komende zomervakantie. 

(Rintje succes hiermee). Allereerst willen wij enkele mensen bedanken voor 

dit afgelopen seizoen: Johannes de Vries heeft kenbaar gemaakt de redaktie 

te gaan verlaten, wij bedanken hem voor zijn spontane inzet en werk die 

hij voor het clubblad heeft gedaan. Dan nog een de Vries n.1. Bauke, de 

vate man van de verslagen van de kaartclub altijd zeer interessant om te 

lezen, hopelijk tot het volgende seizoen. 

Nu wij het toch over het volgende seizoen hebben, en de adverteerders 

nog moeten benaderen, willen wij de adverteerders van dit seizoen zeer 

hartelijk bedanken voor hun bijdrage, zonder jullie hulp is deze uitgave 

van het clubblad niet mogelijk. 

Toch zijn er nog 10 adverteerders, die ondanks herhaaldelijk aandringen 

nog niet hebben betaald, willen deze mensen dit nog zo spoedig mogelijk 

doen zodat wij dit seizoen met een positief saldo kunnen afsluiten. 

In het nieuwe seizoen zullen de trainingen worden omgezet, hierover meer 

in het clubblad. Ook zijn er enkele overschrijvingen binnengekomen n.l.: 

Egbert Pasveer van Oudehaske, Jacob Hessels van v.v. Heerenveen en Hans 

Piek ook van Heerenveen, jongens hartelijk welkom en veel voetbalplezier. 

Dan nog een opsomming van de nieuwe jeugdleiders voor het komende seizoen 

met nog één vakature, wie voelt zich geroepen99999' 

A junioren: Libbe van Hes en Wietze Zwart 

B junioren: Arjen Veenstra en Dick Visser 

	

C juioren: 	Gauke Brouwer en ??? vakature 

D pupillen:  Harm  Pen en Marten Huisman 

E pupillen: Gerrit Dijkstra en Andries Sloothaak 

reserve leiders: Klaas Woudstra, Jan ten Boom en Anne Lieuwes. 

Tenslotte iedereen nog een plezierige vakantie toegewenst en tot het 
volgende seizoen. 



JoW0 t))0 1A bekerwinnaar  
in A groepen 
JOURE - In de A groepen 
won D.W.P. de F.V.B. beker 
door met 2-1 te winnen van 
W.T.O.C. uit Westergeest. 
De finale D.W.P. 1A 
W.T.O.C. lA werd gespeeld 
op het voetbalveld van Fe. 
Wolvega. 

W.T,O.C, begon de wedstrijd erg 
sterk en dat werd in de 5e mi-
nuut beloond door Sape Schota-
nus en Willem Merkus die kon 
scoren uit een goed genomen 
vrije trap, 0-1. Hierna wist 
D.W.P. wat het moest doen. De 
zenuwen werden overwonnen en 
er werd beter gevoetbald. Na 20 
minuten kreeg D.W.P. weer een 
tegenslag. Sietse v.d. Wal kon 
wel gaan douchen, vond de arbi-
ter. D.W.P. voetbalde door en en 
kreeg steeds meer grip op de 
wedstrijd. Na een paar onbenut-
te kánsen was het voor D.W.P. 
ook raak. 

Uit een goed genomen 
vrije trap van Gerrit van Hes 
kon Marco Visser Met het hoofd 
scoren, 1-1. Na de rust nam 
D.W.P. het heft in handen en 
zette W.T.O.C. sterk onder 
druk. Na ongeveer 70 minuten 
was het voor D.W.P. weer raak. 
Door een snelle vrije trap van 
Anne Hoven kon  Morten  Woud-
stra scoren voor D.W.P., 2-1, 
Het laatste kwartier kreeg 
W.T.O.C. weer iets meer grip op 
de wedstrijd, maar enkele kan-
sen werden gekeerd door de 
D.W.P. doelverdediger. Het 
bleef 2-1. D.W.P. bereikte de fi-
nale door de volgende duels in 
hun voordeel te beslissen: 
D.W.P. - Oldeboorn 4-3 na straf-
schoppen; D.W.P. - Griffioen 
3-0; D.W.P. - Blauwhuis 4-3. 

Uitreiking beker aan Wiepie van Stralen (aanvoerder D.W.P.) 
door dhr. J. Heijdn (voorzitter comm. jeugdvoetbal) 

foto's Wietze Zwart 
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Zo, het seizoen 1987-1988 is 

weer achter de rug. 

Terugkijkend waren de resultaten 

over het algemeen niet zo geweldig, 

uitgezonderd de A-junioren. 

Deze wisten in hun afdeling de 

beker te winnen en liepen tevens 

maar net het kampioenschap mis. 

Wat het nieuwe seizoen betreft zijn de trainingen wel verandert. 

Deze zijn dan op maandagavond van 18.00 - 19.00 uur de C junioren en van 

19.00 - 20.00 uur de B junioren. 

Maandagavond van 20.00 - 21.00 uur en woensdagavond van 18.30 - 19.30 uur 

trainen de A-junioren. Woensdagmiddag om 4.00 uur training van de 

E pupillen en op donderdagmiddag om 4.00 uur de D-pupillen. 

Verder hebben we nog wel wat nieuwe leden nodig, vooral in de leeftijd 

van 7 tot 10 jaar. Ook wil ik namens het jeugdbestuur een ieder bedanken 

voor hun werk dat zij dit seizoen voor de jeugd van D.W.P. hebben gedaan. 

C. Visser 
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MEDEPELINGEN 

 

   

Ter afsluiting van het seizoen 87/88 wil ik de A - B - C teams bedanken 

voor de enorme opkomst en de geweldige inzet op de trainingen. 

Al was het niet altijd een pretje om te trainen in het slechte weer. 

Ook het trainingsveld was soms net één modderbad. 

Maar toch kwamen jullie altijd trouw op de training. 

Daarom langs deze weg wil ik jullie daar hartelijk voor bedanken en 

hopelijk tot het volgend seizoen. 

J. Haven 
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SCHEMA TRAININGSTIJDEN: 	'E L, 

	

18.00 - 19.00 	C junioren 	,... 0 (1) 

	

19.00 - 20.00 	B junioren  

	

20.00 - 21.00 	A junioren 
 

(I) Cn 
I: c  

	

19.00 - 20.15 	B selektie 	gim 

	

20.15 - 21.30 	A selektie 	Q.) P)  

	

16.00 - 17.00 	E pupillen 	2 

	

18.30 - 19.30 	A junioren  

	

19.30 - 20.45 	4e en 5e elftallen 	> 

	

16.00 - 17.00 	D pupillen 	Ki N 

	

19.00 - 20.15 	A selketie 	e c 

	

20.15 - 21.30 	B selektie 	0 0  

0 

J) 

W 
0), > 

0 1-1)  
0 

-.-4-° - 	N 

Maandags:  

Dinsdags:  

Woensdags: 

Donderdags: 0 

ftu
n  

na
  



Moet u proberen, 
kruidkoek vaner. 

ffieger Ketellapp 

••• 

yri%enstra 

ti 
 4I, centrale verwarming 

UW specialist voor zowel de utiliteits- als woningbouw' 
110 service 

het afsluiten van een zeer aantrekkelijk meerjarig 
'all-in' onderhouds- en service-abonnement betekent 
het verschuiven van uwonderhoudszorgen naar ons . 

Postbus 88 8200AB Lelystad Telefoon: 0 3200- 4 44 84 

...zorgenvrij met feenstra installaties 

ET 115,Quin, 
UN AAN 
DE LuNi 

-•• -.,..v.i.,..* 	- 	•• 	. 

,..- 	—. 
.- 	 • 

4.-  
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. 	Draai de Voet- 
ballijn en u bent 
weer helemaal bij. 

Uitslagen 
den, topscorer' stan- s. Na. 

ntiaotniaonalaar,t  Hottest 
news  zo'n 12 keer 
per dag ververst! 

En dat allemaal 
voor maar 5 dub-
beltjes per minuut! 
Dus,'t is niet alleen 
fijn langs de lijn, 
maar ook  áán  de 
lijn. De Voetballijn: 

06-91122333 
VASTE DAGEN,VASTE ITEMS + LAATSTE NIEUWS: 
MAANDAG DE KRANTE il, WE ertn,o-urrsuetx EN acanaswallo AN DE VOMALAAN VAN He mum 

DINSDAG 3011,11  gloms!  Aoi D4 DE scRovvesovrngsnof Ei . rotor's  coot  ED4  BMW  NEDUUNDE  it  

WOENSDAG RoofonnxtuN uri voinva 1 KrtaanoRkt. tatnes  ova  Wee<SDAGWED5TItl/DEN 

DONDERDAG MOM  -note  VAN FEZT  JAW  STAMM DE  WADES, Monts  Torscotot S1ANODE, urrsucoN Ec. 
VRIJDAG MANG AUKS1E rilhwarms urr tBsrE orm 

ZATERDAG InIANMYSTE nAwitv,vs uronm urrsucal ourrsuum rm e\rAtAla) 
ZONDAG urrsuctu mAnoRax E u INTOtrunoitua VAN ZATERDAG EN wurt Einmx~rs 

TIS WEER  FUN  LANGS DL ELLIN  

KOM VOETBALLEN Iv  e o 

113 	voetbal de 
vereniging  wine  

AANMELDEN BIJ R.VISSER—DE VRIES 05137-1739  

- 

El Li 



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 

3E.  DROGISTERIJ 

ORNELIS 
Midstraat 130 - JOURE - Tel. 05138-2563 

Voor drogisterijen 
cosmetica 

foto's ontwikkelen 
lederwaren 

schoonheidssalon - zonnebank 

ROTSTERHAULE 
STREEK 125 

ambachidijktsiawij 
LL Janet% TELEFOON 1597 

il
d BM NE IMIAIL! 
/ 

41
(  
EKOER  

EK  FOAR WENNINGYNKJOCHTINO 

DE »MEN 

Us lepeningstIlden blnnet 
woanadala fan 9.00 oant 10.00 

OW* 
Moods fan 9.00 oant 21.00 oars  

VIDEOTHEEK 
LEKTLICIRHAL 

FOTOHANDEL 

diREM 
MIDSTRAAT 153 -JOURE 

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

EN DOE-HET-ZELVER  it  
MIDSTRAAT 151 - JOURE 

REGTS 

SCHOEN REPARATIE 
Snel, voordelig 

en goed. 
Stomerij ouderwets 

goed en niet duur. 

schoenscmce 
WeOrsal  101, Join 

clean inn slomcril • 
141, Jun" 

SPORTKLEDING 

Ook het speciale adres voor 
HENGELSPORTARTIKELEN 

Ga eens een praatje maken 
met uw sportspecialist 

SPORTSHIRTS 
KOUSEN 
BROEKJES 
ROKJES  
Adidas, Puma- on Quick  
SPORTSCHOENEN 

Mldstraat 39 
Tel. 2847  

'T IS MA« EEN WEET, 
WAAR 1/ VOOR TREFFELIJK EET. 
Col WET EENS  NJ  ONS PROBEREN, 
EN OE zva NOOIT BETER 
ADRES BEVEREN 

CAFETARIA "T CENTROI " 
G. de Graaf, 

naast  de Jouster Toren. Tel. 3390  

OMe9in4iekle~4/ 

L

,
z,
Ale Idle" 

Teo en Tlnette  Feenstra  
Midstiaat 102 -Joure - Tel 2458 

Veilig autorijden met onze rijopleiding 

AUTORIJSCHOOL VALKEIVIA 
VAMOR/MI 

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

Bel vrijbliivend voor al uw informatie boven- 
staand telefoonnummer 
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MEDEDELINGEN 
Trainingsprogramma voor alle D.W.P.-ers. 

Om de voorbereidingsperiode probleemloos in te gaan is het belangrijk 

om een goede basiskonditie op te bouwen. 

Een goede konditie krijg je niet in 1 week en omdat de (bouwvak)vakan- 

ties nogal laat zijn is het een vereiste om jezelf op een behoorlijk peil 

te brengen. 

Met een goede basiskonditie kun je veel blessure gevoeligheid voorkomen. 

Het onderstaande schema gedurende 3 weken voor de aanvang van de training 
2 á 3 maal per week afwerken. 
Werk het schema bij voorkeur af in een bosrijke omgeving, 

een keiharde ondergrond. 

Oefenschema: 

1. warming up. Rustige looppas en .vekkingsoefeningen 

2. Duurloop 	1500 tot 3000 meter in een gelijkmatig tempo. 

3. Wandelen in een behoorlijk tempo. 

liever niet op 

10 min. 

15 min. 

5 min. 

4.  Snelwandelen in wisselend tempo. 5 min. 

5.  Intervalloop. 

Vanuit een rustig looppas van 150 meter het tempo op- 

15 min. 

voeren tot een sprint van 50-75 meter (5-10x herha1er)'. 

6.  Wandelen in een behoorlijk tempo. 5 min. 

7.  Vanuit een rustig looppas van 50 meter moet je 20 meter 

wegsprinten (10-20x herhalen). 5 min. 

8.  Wandelen in een behoorlijk tempo. 5 min. 

9.  Over een afstand van 200 meter het hoogste 

handhaven (3-6x herhalen). 

tempo 15 min 

10 Ontspannen uitlopen en rekkingsoefeningen. 5 min 

Prettige vakantie. 

G. Weide. 



VOETBALVERENIGING  DE WE PEI 
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Opgericht 19 juni 1947 

Trainingen en oefenprogramma 

19.00 uur 

19.00 uur 

10.30 - 12.00 uur 

12.00 - 13.30 uur 

13.30 - 13.45 uur 

13.45 - 15.30 uur 

min.) 	19.00 uur 

19.00 uur 

18.30 uur 

19.00 uur 

20.15 uur 

2 	18.30 uur 

beker 19.00 uur 

19.00 uur 

19.00 uur 

19.00 uur 

20.15 uur 

19.00 uur 

19.30 wr 

14.30 uur 

14.30 uu 

19.00 uur 

19.00 uur 

19.00 uur 

19.00 uur 

19.00 uur 

20.15 uur 

19.00 uur 

19.00 uur 

dinsdag 
	9 aug. 

donderdag 11 aug. 

zaterdag 
	13 aug. 

zaterdag 

maandag 

20 aug 

22 aug 

maandag 
	15 aug 

dinsdag 
	16 aug 

donderdag 18 aug. 

Trainingswedstrijd A + B selektie 

Verzorging + lichte training (± 45 

Training A + B selektie  

Bleat  1 - D.W.P. 2 

Training A selektie 

Training B selektie 

D.W.P. 1 en 2 naar Read  Swart  1 en 

dinsdag 

donderdag 

zaterdag 

. A selektie lichte training + voorber. 

B selektie trainen. 

23 aug. D.W.P. 1 - K.N.V.B. beker le  ronde 

D.W.P. 3 - Jubbega 2 (zon.) 

25 aug. Training A selektie 

Training B selektie 

D.W.P. 2 - T.O.P. 1 

27 aug.  Old-Forward 1 - D.W.P. 1 

D.W.P. 2 - Nijland 1 

D.W.P. 3 - 0.N.B. 2 

maandag 
	29 aug 

dinsdag 
	30 aug 

woensdag 31 aug 

donderdag 	1 sep. Training A selektie 

Training B selektie 

zaterdag 
	3 sep . Aanvang kompetitie 	 

woensdag 
	7 sep . D.W.P. 3 - Udiros 2 

dinsdag 	13 sep • D.W.P. 2 - 0.N.B. 2 

Training A 

Training A 

Training A 

Pauze 

Warming up 

+ B selektie 

+ B selektie 

+ B selektie  

+ A junioren 

+ A junioren 

+ A junioren 

A + B selektie  

A selektie lichte training + voorber. 

• D.W.P. 1 - K.N.V.B. beker of G.A.V,C. 

D.W.P. 3- Bolswardia 3 

• E.B.C. 1 - D.W.P. 2 

beker 

1 

A en B selektie seizoen 1988-1989 

iedere maandagavond verzorging van blessures 
Alie Andringa (geldt voor iedere D.W.P.-er) 
het seizoen: dinsdag 	Training B selektie 

Training A selektie 
donderdag Training A selektie 

Training B selektie 

Voortaan 

Verder in 

e.d. door 
Aaanvang 19.00 uur. 
19.00 - 20.15 Weide 
20.15 - 21.30 Weide 
19.00 - 20.15 Weide 
20.15 - 21.30 Toering  



Elftal van de maand. 

E 1 pupillen seizoen 1987-1988 
René Krikke, Gerrit Dijkstra leider, Sander Akkerman, Jan Schokker, 

Gido de Leeuw en  Harm  Jan Sloothaak (staande v.l.n.r.) 

Zittend v.l.n.r.: Peter Veen, Wiebe van Es, Marco Vaartjes, Jogchem 

Sloothaak en Remco Akkerman. 

Test uw kennis der 
spelregels 

1.Hoe heet het stadion of terrein en wat is de plaats van Telstar? (1 pnt) 
2.Wat moet de scheidsrechter beslissen indien een toeschouwer de bal 
op de doellijn aanraakt? (1 pnt) 

3.Wat moet de scheidsrechter beslissen, als de keeper opzettelijk de 
bal met kracht tegen een tegenstander aangooit, terwijl de keeper 
zich in zijn eigen strafschopgebied bevindt? (2 ptn) 

4.Hoe heet het stadion of terrein en wat is de plaats van Willem  II?  
5.Wat moet de scheidsrechter beslissen, indien een speler, welke al 

een waarschuwing heeft gehad een overtreding begaat, waarvoor hij 
weer een waarschuwing moet hebben? (1 pnt) 

6.Wat is de oprichtingsdatum van Feyenoord (jaar) 	(1 pnt) 
7.Een speler speelt de bal met het gedeelte van zijn tegen het lichaam 

gedrukte arm, vlak bij zijn schouder. Wat beslist de scheidsrechter? 
1 pnt) 

8.Hoe heet het stadion of terrein en wat is de plaats van AZ-67? (1 pnt) 
9.Wat zijn de clubkleuren van Volendam? 	(1 pnt) 

De antwoorden vindt u op blz. 13 



Oeverzwaluwen staat met 
één been in de derde klas 

Vierde klasse A 
Makkunkllielpen 1-3 (0-3). 12. en 20. 
0-1 en 0-2 I.Altsen ten Boom; 25. 0-3 
Leonard Smit; 87. 3-1 n.n. (pen.). 
Woudsend-CVVO 0-2 (0-2). 20. 0-1 
Harold Booi; 25. 0-2 Sietse  Lobbing.  
Oeverzwaluwen-WWS 3-1 (2-1). 19. 
1-0 Hans de Vries; 23. 1-1 Eelke van 
der Meulen; 35. 2-1 Lolke Boerstra; 78. 
3-1 Hans de Vries. 
DWP-De Walde 4-2 (2-1). 20. 1-0 Wij-
nand Dijk; 22. 2-0 Klaas Huisman; 40. 
2-1 Hendrik Landman; 46. 2-2 Johan-
nes Geertsma; 81.3-2 Ane Knol; 83. 4-2 
Klaas Huisman (pen.). 
Oudega-Zeerobben 3-4 (1-2). 5.0-1 Pe-
ter Kanistra; 40. 1-1 Simon van Her-
kum; 44. 1-2 Klaas Visser; 55. 2-2  Rein-
der  lloekstra; 59. 2-3 H. Bootsma; 75. 
2-4 Klaas Visser; 90. 3-4 Anton Hoek-
stra. 
IJVC-RWF 1-1 (1-1). 10. 1-0 Atte At 
sma; 25. 1-1 n.n. 

VV1 	22-36 Hardegarijp 
De Griffioen 22-36 WTOC 
Haulerw.Boys 22-26 De Wijkels 
Sleet 	22-22 Trynw.Boys 
ONT 	22-21 Minnertsga 
QVC 	22-20 Birdaard 
NOK 	22-19 V en V 
Camhuur 22-18 Kttertille 
Heeg 	22-18 Oostergo 
Nijland 	22-16 Holwerd 
Balk 	22-16 AVC 
Leeuwarden 22-16 Stiarneer 

D.W.P. laat de Walde 
kampioenschap vergeten 

22-36 
22-30 
22-27 
22-26 
22-25 
22-23 
22-20 
22-18 
22-16 
22-16 
22-14 
22-13 

Stand  Res.  3e klasse A zaterdag: 
II'veense Boys 	20 13 5 2 31  
SC  Joure 2 	20 11 6 3 28 
Draclitster B. 3 20 10 4 6 24 
Blauw Wit'34 4 20 9 5 6 23 
YVC 2 	20 9 2 920 
ONT 2 	2067 719 
DWP 2 	2074 918 
CSL 2 	206 6917 
FC Wolvega 2 20 5 7 8 17 
SDS 2 	204 8818 
QVC 2 	20 5 5 10 15 
Leeuw. Zw. 3 	20 3 6 11 12 

48-13 
35-16 
34-19 
19-24 
27-30 
19-27 
23-30 
25-34 
20-35 
25-30 
28-40 
16-29 

ROTSTERHAULE - De Walde was 
afgelopen zaterdag gast op het 
D.W.P.-terrein. De Walde had voor 
de wedstrijd nog enige titelaspira-
ties. Men stond namelijk op een 
tweede plaats met 3 punten achter-
stand op de koploper Oeverzwalu-
wen. De volgende week zaterdag is 
de topper de Walde - Oeverzwalu-
wen. Dat die titelaspiraties nog 
stand kon houden, moest na ander-
half uur voetbal blijken. Om onge-
veer half drie gaf de scheidsrechter 
het startsein. 

D.W.P. trok meteen hard van leer 
met prima voetbal. Kansen waren 
in het begin wel aanwezig. D.W.P. 
was in deze periode duidelijk ster-
ker dan de Walde, maar men moest 
wachten tot de 18e minuut voordat 
de openingstreffer viel. Een pass 
van J. Visser werd prima, doch iet-
wat gelukkig goed afgerond door 
W. Dijk. De Walde was na dit doel-
punt geschrokken en paniekerig. 
Dit had tot gevolg had dat K. Huis-
man in de 20e minuut een prachtig 
doelpunt maakte dmv. een af- 

standsschot van ongeveer 25 me-
ter. Hierna nam D.W.P. .enigszins 
wat gas terug en kon de Walde er 
ook eens uitkomen. Het duurde tot 
de 40e minuut voordat de aanslui-
tingstreffer kwam. Een wirwar van 
spelers veroorzaakte een slecht uit-
zicht voor de sterk keepende J. 
Knijpstra. Een schot van W. Land-
man liet 2-1 aantekenen op het sco-
rebord. Dit was tevens de rust-
stand. 

Na rust moest de Walde wel komen 
om toch nog 2 punten te kunnen 
pakken en daarmee de kans op het 
kampioenschap te behouden. Wat 
verwacht werd, gebeurde. De Walde 
begon na rust direct druk uit te oe-
fenen op D.W.P. Het duurde dan 
ook niet lang voordat de gelijkma-
ker werd gescoord. Dit gebeurde in 
de 3e minuut na rust, na een mis-
verstand in de D.W.P. verdediging. 
Hierdoor kon J. Geertsema van de 
Walde 2-2 scoren. Na dit doelpunt 
bleef de Walde komen. D.W P. 
hield het hoofd koel en kon meer 
doelpunten voorkomen. D.W.P. be- 

nerde klasse A 
OVVO-Makkunt 3-1 (2-1). 5. 1-0 Co 
Jacobs; 12. 2-0 Geert Tuinsma; 20. 2-1 
Johan Algra; 51. 3-1 Lourens Slump. 
Zecrobben-DWP 1-1 (0-0). 55. 0-1 
Klaas Huisman; 56. 1-1 (pen.) Kerst 
Ileida. 
WWS-Woudsend 4-2 (2-2). 15. 1-0 Ane 
Veldman; 18. 2-0 Wouter de Vries; 30. 
2-1 (pen.) Arnold Rockers; 40. 2-2 Wil-
lem Diederich (e.d.); 70. 3-2 Edward 
Jortia; 80. 4-2  Eder)  Fliemstra. 
1JVC-Hielpen 2-2 (1-0). 30. 1-0 Arie 
Hoekstra; 48. 1-1 Siep Kuipers; 60. 2-1 
Arie iloekstra; 70. 2-2 Siep Klaren. 
RWF-Oudega 1-0 (dinsdag reeds ge-
speeld). 

gon zelfs hele goede kansen te krij-
gen, maar dit leverde geen doelpun-
ten op. Anne Knol vond dat hierin 
verandering moest komen en 
schoot vanaf 20 meter de bal prach-
tig achter de doelman van D.W.P. 
Hierna was de band gebroken en 
speelde D.W.P. een goede pot voet-
bal. 
Het werd • zelfs nog 4-2. Na een 
prachtig steekpassje van H. van 
Hes kon Kl. Huisman doorbreken. 
Hij werd echter gevloerd door de 
doelman. Daarom kreeg D.W.P. 
een strafschop mee. KI. Huisman 
verzaakte niet te scoren. Met 4-2 
behaalde D.W.P. de volle winst. Na 
deze winst staat D.W.P. nu vrij ste-
vig op een 4e plaats met 23 pnt. uit 
20 wedstrijden. Dit is een goed re-
sultaat voor debutant D.W.P. in de 
4e klasse A zaterdag voetbal. Zater-
dag a.s. moet D.W.P. uit tegen de 
Zeerobben uit Harlingen. Aanvang 
14.30 uur. 

11  
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Spullen voor stal en tuin 
voor koe en ram 

dat kan bij: ROELOF KOOPMAN 
HANDELSONDERNEMING 

ROELOF KOOPMAN, 
SCHARSTERBRUG 

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

Bij INSTITUUT "NOORD" 
leert U typen zo het hoort. 
Complete opleiding BLIND-TYPEN voor 
slechts f 295,- 

nu ook in St. Johannesga 
Rotsterhaule 

Voor inlichtingen: 

Instiltraell0011D" 
De Finne 2, 8501 PC Joure, Telefoon 05138-2021 

	• 

UwVictoria-Vesta 
adviseur 

wil even nagaan of 
harde tackles 

in de polis staan. 

In ieder gezin  got  er geen 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 moet-ie welverzekerd zijn. Anders kan een 
tackle voor een hoop financiële narigheid zorgen. 

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

uw adviseur: 

R. JAARSMA 

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

Victoria-Vesta 
'nveiliggevoel  

verzekeringen 
hypotheken 
financieringen 

Transportbedrijf 

Nico de Wolff 
HANDEL IN 

RUWVOEDERS 

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

4
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Café-Restaurant - Zaalaccommodatie 

„HET ANKER" 
Voor een geslaagde feestavond en . . . 
tegen een betaalbare prijs. 

Voor uw recepile - personeelsayond - koffietafel - diner - of !music pleisterplaats. 
Zaalcapaciteit 350 personen. Koffietafels en diners tot 175 personen. 

Vraag vrijblifrend prijsopgaaf bij de heer  II.  Jonkman, Tel. 05138-2350. 

Hollandiastraat 50 
Ie Scharsterbrug 

Pi uimveebedrijf en eierhandel 

TH.VISSER & ZN. 
J.Veldstroweg 19 - Ouwslerhaule 
Telefoon 05137-1369 b.g.g. 1732  

Sigaren Magazijn 'T HOEKJE 
Her OROOT5 Te A55ORT/MET/T5:0/19M ftl 510A ne TTefl 

TeVellS cotirt re 50FITERITIO 
"COMPAEllEti" "OUD RAMPE11" en "BAL MORAL" 

0014 UW IIILCVeRADRE5VOOR TOTO ffl LOTTO 
W SCM  

JELLE WM DELDEll 
MID5TRAAT 65 JOURE - T.O. JOUSTER TOliell 

00  

!Lotto: ...elke week de 
kans van 	 PRIM  ELKE WE& 

AU& WITra 

r30.000 	 

uw leven 
EN VERGEET HET CIJFERSPEL NIET 

	• 

^ow, AIR 
11.1.00•11. 	MIP.:11114.111~..  

voegbedrijf en gevelrestauratie 
Fok 27 / 8441  BM  Heerenveen 

Telefoon 05130-25893 
_AL lijr,Kvjyyt  

maw" 
sow ~MP r""  g 
- 

~a~rimr• 
Yaw - 

A. BRALS 
Grond- en 

sloopwerken 
M.J.HOGEBOOMSTRAAT 1 

SINTJOHANNESGA 
telefoon 05137-1269 

INRUIL - FINANCIERING - GARANTIE 
OOK VOOR ALLE VOORKOMENDE REPARATIES 

UW ADRES 

Autobedrijf 
LUC HOF  by  

RDTTUM - Tel 05137-1322 

De kleine zaak met de Grote Service 

*‘1001k 	
Mt.01404 

SCH00‘.  

Ot..3
051t.lt.00. 

 

SPORTHUIS 
DE LEEUW 
DRACHT 56 -58 
H  EE  RENVE EN 
TELEFOON 22418 

Elke dag verse croissants, frans 
stokbrood, Italiaans softijs, 
vanille— en rocalijs. 

Burg. Kuperusplein 59 

Telefoon 05130 - 24899 

 

< F> Griend Sport 
VOOR HET IN IEDER 

BETERE WERK 	 MERK 

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

	fc 	 
...f

Croincroterir a C......r , Aerenvern 



Oeverzwaluwen kan ondanks 
verlies kampioensvlag hijsen 

LEEUWARDEN — Eindelijk is 
het Oeverzwaluwen gelukt om het 
kampioenschap in de vierde klasse 
te behalen. Een aantal jaren ach-
tereen werd de boot gemist. De 
laatste tijd ging het echter ook wat 
moeizaam. Zelf verloor het de uit-
wedstrijd tegen De W5 !de. Door 
het gelijkspel van Zeerobben tegen 
DWP mocht de vlag echter in top. 
Na 1-Helpen is nu ook de tweede 
degradant bekend. Woudsend ver-
loor van WWS en daardoor ook 
het vierde klasserschap. 

De Walde — Oeverzwal. 2-1 

De jongens uit Koudum voetbal-
den onder wat grotere spanning 
dan hun tegenstanders. Daardoor 
had de thuisclub het beste van het 
spel. In de vierde minuut was bet 
door Sietse Kuiper al raak, 1-0. 
Kort voor de rust strafte Theunis 
de Vries een verdedigingsfout af, 
1-1. Na de thee een leuke wed-
strijd onder goede leiding van 
scheidsrechter Inia. De winnende 
treffer kwam van de voet van 
Hendrik Landman 2-1. 

Zeerobben — DWP 1-1 
Voor rust vielen er geen doel-

punten, maar toch was liet een 
aantrekkelijke wedstrijd. In de 
tweede helft nam DWP 'verrassend 
de leiding door een doelpunt van 
Klaas Huisman 0-1. In dezelfde mi-.  
nuut was het al weer gelijk toen 
Kerst Heida een strafschop benutte 
1-1. 

Door Bert Wagendorp 
ELAHUIZEN - DWP ver-

dient minstens een van de 
bloemstukken die Oeverzwalu-
wen zaterdag ontving na het be-
halen van de titel in de vierde 
klasse A. De ploeg uit Rotster-
haule ontnam vorige week De 
Wálde de laatste kans op het 
kampioenschap en zaterdag 
zorgde men er voor dat ook Zee-
robben in de laatste wedstrijd, 
tweede pinksterdag tegen nota 
bene Oeverzwaluwen, nog 
slechts om des keizers baard 
speelt. Oeverzwaluwen verloor 
zaterdag van De Wálde, maar 
omdat Zeerobben tegen DWP op 

1 stand bleef steken, kon een 1- 
de vlag in Koudum toch in top. 

ierde as  	

ROTSTERIIAULE - D.W.P. was af-
gelopen zaterdag te gast in Harlin-
gen bij Zeerobben. Zeerobben had 
nog een kleine kans op het kam-
pioenschap, maar dan moest het 
vandaag wel winnen van D.W.P. en 
moest Oeverzwaluwen de 2 punten 
bij de Walde laten liggen. Dan zou-
den Zeerobben en Oeverzwaluwen 
volgende week in een rechtstreeks 
duel, uit kunnen maken wie zich 
kampioen mag noemen. Maar dan 
is er echter eerst nog D.W.P. dat 
vooral tegen de bovensten van de 
ranglijst, heel goed speelt. Zo moes-
ten Oeverzwaluwen, Makkum en 
de Walde er al eerder aan geloven, 
of dit nu ook zou lukken tegen de 
Zeerobben moest nog even afge-
wacht worden. 

Omstreeks half 3 gaf de scheids-
rechter het startsein op het bikkel-
harde veld. D.W.P. kreeg meteen 
vanaf de aftrap al een zeer goede 
kans. Rintje IIeeringa zette voor op 
Wijnand Dijk en deze kopte rake-
lings over. De strijd ging wat gelijk 
op, al werd Zeerobben gaandeweg 
iets sterker. De kansen waren ech-
ter wel voor D.W.P. dat er met le-
vensgevaarlijke counters uitkwam. 
Zo kreeg Wijnand Dijk volop moge-
lijkheden en zo ook Klaas Huisman 
en Henk van Hes, maar het lukte 
niet tot scoren te komen. Aan de an-
dere kant moest Jan Knijpstra al 
zijn talenten aanspreken om het 
doel schoon te houden, wat hem 
goed lukte. In deze sportieve wed-
strijd stond een wat nerveus flui-
tende scheidsreoM 
Deze man voelde k' 

sfeer van de wedstrijd en het belang 
van de Zeerobben aan. Toch konden 
beide ploegen na een sportieve eer-
ste helft, met leuk voetbal, tevre-
den gaan rusten met de bekende 
brilstand. 

Na de rust een hard werkend Zee-
robben, maar het spelbeeld van de 
eerste helft was nu ook weer terug 
te zien. Namelijk een iets sterker 
Zeerobben en een counterend 
D.W.P. Ook nu weer waren er weer 
levensgrote kansen voor Wijnand 
Dijk maar steeds verzaakte hij te 
scoren. Na wat kansjes over en 
weer mocht Jurrit Visser in de 30e 
minuut een vrije trap nemen. Hij 
plaatste de bal op Klaas Huisman, 
die nu niet verzaakte te scoren, 0-1 
voor D.W.P. Deze vreugde was ech-
ter maar van korte duur toen, de 
ronduit verwarrend leidende 
scheidsrechter, in een valpartij een 
panalty zag. Deze kans liet Zeerob-
ben niet onbenut en zo was de stand 
binnen 2 minuten weer gelijk. Hier-
na probeerde Zeerobben er nog 
meer uit te halen, maar de D.W.P. 
verdediging stond garant voor een 
prima resultaat tegen Zeerobben. 

Het bleef namelijk 1-1. Het prima 
resultaat gold echter niet voor Zee-
robben, want Oeverzwaluwen had 
verloren van de Walde met 2-1, 
maar werd toch nog kampioen. De 
Harlingers baalden stevig van wat 
D.W.P. hen had aangedaan. Vol-
gende week speelt D.W.P. zijn laat-
ste competitie wedstrijd tegen 
R.W.F. uit Friesche Palen. De wed- 

frii$,AntOrck 14.30 uur op het 
with  dé  °tide  te St. Johannesga. 

D.W.P. doet ook Zeerobben 
titel in 4A zat. vergeten 

• 

D 	I) belvt

bi 

	`Sweltses' 
bijsen kairap‘oetisvlag 

_ 



Zeerobben zet 
Oeverzwaluwen 
nog te kijk 

LEEUWARDEN - Zeerobben 
was belust op revanche en dat 
merkte kampioen Oeverzwaluwen 
ter dege. Hielpen verliet de KNVB 
met een gelijkspel tegen CVVO. 
Oudega gaf buurman IJVC een 
klein tikje en Makkum wist WWS 
nipt te verslaan. DWP beëinigde 
de competitie zoals men begon 
met een thuisnederlaag. Dit maal 
trok RWF aan het langste eind. 
DWP-RWF 1-3 

RWF was feller en sterker. Bij 
DWP was de concentratie zoek. 
Na veertien minuten werd het 0-1 
door Geert Sibma. Wijnand Dijk 
zette DWP weer op 1-1. Na de 
rust trok RWF de wedstrijd defini-
tief naar zich toe door twee tref-
fers van Haaye Postma, 1-3. 

* e as  

Hielpen - CVVO 	  
Makkum - WWS 	  
Woudsend De Wrilde 	 
Oeverzwaluwen - Zeerobben 	 
DWP - RWF 	  
Oudega - LIVC 	  

0-0 
1-0 
0-4 
2-5 
1-3 
3-0  

RES 3e klasse A zaterdag: 
Uitslagen wedstrijden zaterdag 14 

mei: Drachtster Boys 3 -  SC  Joure 2 
1-5, DWP 2- ONT 22-2, YVC 2- CSL 2 
0-3, LVC 2- SDS 2 1-2, Blauw Wit '34 4 
- PC Wolvega 2 0-2, H'veense Boys 2 - 
Leeuw. Zwaluwen 3 3-0. 

Stand RES 3e klasse A zaterdag: 
II'veense Boys 2 21 14 5 2 33 51-13  
SC  Joure 2 	21 12 6 3 30 40-17 
Drachteter Boys 3 21 
Blauw Wit '34 4 21 

9 
6 
7 
7 
6 
5 
5 5 11 15 29-42 
3 6 12 12 16-32 

Wedstrijdprogramma zaterdag 21 
mei a.s.:  

SC  Joure 2 - YVC 2, CSL 2 - QVC 2, 
SDS 2- DWP 2, ONT 2- H'veense Boys 
2, L'ward. Zwaluwen 3- Blauw Wit '34 
4, FC Wolvega * - Draohtster Boys 3. 

Hardegarijp FVB 
zaterdagkampioen 

LEEUWARDEN - Hardegarijp
heeft zaterdag op sportpark Nijlan 
in Leeuwarden de wedstrijd tegen 
VVI om het zaterdagkampioen-
schap van Friesland met 3-0 ge-
wonnen. Het technisch betere 
Hardegarijp had halverwege al 
een 2-0 voorsprong opgebouwd. In 
de slotminuten bepaalde invaller 
Bart Kampherbeek, nog spelend 
bij de junioren, de eindstand op 
3-0. Om het algeheel kampioen-
schap van Friesland speelt Harde-
garijp volgende week maandag te-
gen zondagkampioen De Blesse. 

VVI-Hardegarijp 0-3 (0-2) 7. 0-1 Peter 
Ger Bos; 20. 0-2 (strafschop) Gerard Ja-
ger; 85. 0-3 Bart Kampherbeek. 

35-2,  
19-26 
27-33 
21-29 
28-34 
25-32 
22-35 
27-31 

5  7 23 
2 10 20 
8  7 20 
5 9 19  
5 	19 
7  8 19 
8  8 18 

10 4 7 24  

YVC 2 	 21 
ONT 2 	 21 
CSL 2 	 21 
DWP 2 	 21 
FC Wolvega 2 	21 
SDS 2 	 21 
LVC 2 	 21 
L'warder Zw. 3 21 

Vierde klasse .A 
Makkum-WWS 1-0 (1-0). 1-0 Tjerk 
Bruinsma. 
Oeverzwaluwen-Zeerobben 2-5 (1-3). 
1. 1-0 Hans de Vries; 10. 1-1  Hesse!  
Bootsma; 20. 1-2 Peter Karnstra; 30. 1-3 
Hessel Bootsma; 58. 2-3 Anne Leije-
near; 59. 2-4 Gerrit Riem: 90. 2-5 Peter 
Kamstra. 
DWP-RWF I-3(1-19. 12. 0-1 Geert  Sib-
ma; 35. 1-1 Wijnand Dijk; 70. 1-2 Melle 
Si bma; 80. 1-3 Ilaije Postma. 
Oudega-IJVC 3-0 (2-0). 4. 1-0 Simon 
van Berkurn; 22. 2-0 Willem Hoekstra: 
67. 3-0 Wiepke Tijsma. 
Ilielpen-CVVO 0-0. 

Hardegarijp in 
beide FVB-finales 

LEEUWARDEN - De voetbal-
club Hardegarijp heeft zich verze-
kerd van beide 'FVB-finales'. Al- 
lereerst 	speelt 	Hardegarijp, 
kampioen van de afdeling 1B, 
tegen VVI uit Idskenhuizen. VVI 
werd afgelopen zaterdag verras-
send kampioen in de afdeling 1A, 
nadat de gedoodverfde kampioens-
kandidaat De Griffioen tegen Hau-
lerwijkse Boys onderuit ging. Deze 
finale wordt komende zaterdag-
middag om twee uur op sportpark 
Nylán in Leeuwarden gespeeld. 

Gisteravond trad-  liardegarijp 
aan tegen  Sparta  voor de halve 
finale van de FVB-beker, ook wel 
Freonskipsbeker genoemd. Harde-
garijp won in de uitwedstrijd tegen 
de Deinumers met met 1-2 en treft 
volgende week zaterdag, Irnsum 
als mede-finalist. Irnsum schakelde 
gisteravond Minnertsga uit met 2- 
1. De finale wordt ook op het 
terrein van  Sparta  gespeeld. 

32 
31 
31 
24 
22 
22 
20 
20 
20 
17 
13 
12 

terdag was R.W.F. de laatste tegen- toe. Men moest toch nog wachten O.N.S. Vervolgens moet D.W.P. op 
stander van D.W.P. D.W.P. dat tot de 34e minuut voordat Wijnand za.terdag 28 mei tegen Read 

 Swart  

zich de laatste wedstrijden aardig Dijk uit een pass van Willem v. d. om 19.00 uur, woensdag 1 juni te-
roerde en z'n sportieve plicht ook Wal gelijk kon maken, 1-1. Tot rust gen Wolvega om 19.00 uur en za- 

goed wist te vervullen, wade ook te- bleef het hier ook bij. 
	

terdag 4 juni tegen O.N.B. om 19.00 

gen R.W.F. in de laatste thuiswed
- 	

uur. Degene die D.W.P. de grootste 

strijd, nog lets laten zien. Het pakte N a rust zagen we een verwoed, nederlaag kan toebrengen, ont-allernaal net even anders uit dan maar toch machteloos aanvallend vangt een grote prijs. Het toernooi 

menigeen.
. zich had voorgesteld. 	

D.W.P. verschijnen. R.W.F. moest wordt gesponsord door Voegbedrijf 

I 	

het nu van de counters hebben, wat 
 

De beginperiode van de wedstrijd ze overigens prima uitvoerden. De 
was duldelijk voor R.W.F. Ze had- druk op het R.W.F. doel was nu nog 
den een sterke openingsfase. groter. De uitbraken van R.W.F. 
D.VT.P. was meteen even van slag waren echter nog gevaarlijker. Dit 
R W.F. wist hiervan te profiteren bleek want ze scoorden er nog 2 

• ebeurde na  on- 
 keer uit. D.W.P. werd zo op een 1-3 

hterstand was gezet. Dit was ei-want het 

4 29 34-33 
4 27 35-20 
5 24 39-35 
8 23 43-29 

23 43-34 
7 23 29-24 
5 23 35-37 

22 31-31 
20 29-29 
19 28-37 
18 41-53 • 
13 20-45 

Oeverzwaluwen 
De WAIde 
Zeerobben 
DWP 
WWS 
Makkum 
Oudega 
RWF 
CVVO 
LIVC 
VVoudsead  
Melees  verliestegen. It-WF 
Terecht 
ROTSTERHAULE - 

 Afgelopen za- Het aAntal kansen nam dan ook speelt dan om 19.00 uur tegen 

22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 

5 
5 
3 
2 

8 6 
94 
6 8 8 
6 88 

10 7 
7 10 
7 12 

12 

2 
6 
8 
9 

5 
62-26 
49-29 
43-25 
32-35 
29-31 
32-34 
29-30 
21-24 
21-31 
20-36 
17-40 
18-32 

*Per' as 

en scoorde 0-1. LJ- 

geveer een kwartier te hebben ge- 
voetbald. nierna was D.W.P. een 
beetje wakker geschud en deed toen 
pas lets terug. Via wat kleine plaag-
stootjes, want meer was het eigen

-

lijk ook niet. Hierdoor kreeg 
R.W.F . het wat moeilijker. 
kwam nu steeds meer in haar eigen 

spel. 

genlijk ook wel te flt  
gaat in de voetballerij nog altijd oin 
de doelpunten en niet om de kan-
sen. Het competitie-gebeuren is nu 
voor D.W .P. afgelopen, er rest al-
leen nog een paar wedstrijden in 
het nederlagen-toernooi. Dat be-
gint op dinsdag 24 mei. D.w.p. 

CSL - Joure 	  
Buitenposl - Heerenveense Boys 	 
Hubert Sneek - Zwaluwen 	 
Wolvega - ONS 	  
Anjum - SDS 	  
Zwaagwesteinde Bolswardia 	 

Joure 
Buitenpost 
Bolswardia 
ONS 
I leerenv.Boys 
Anjum 
Wolvega 
Zwaluwen 	22 7 8 7 
CSL 	22 6 8 8 
Zwasgw.einde 22 5 9 8 
SDSI. 	 4. 4 11  
Hub.  Sneek -22' '4 5 13 

22 11 7 
22 9 9 
22 7 10 
22 9 5 
22 9 5 
22 8 7 
22 6 11 

3-4 
3-0 
0-4 
4-4 
1-1 
2-0 

22 15 2 
22 14 3 
22 11 9 
22 8 8 



D-pupillén D.W.P. seizoen 1987-1988 

Staand v.l.n.r.: Marten Huisman, Geert Jan van der Sluis, Hendrik van Straler 
Stralen, Luc Pen, Hendrikus Schokker, Gerard de Vries, Remmelt 
Modder~, Heino Hornstra en  Harm  Pen. 

Zittend v.l.n.r.: Wieberen van Stralen, Keimpe Wierda, Jelmer Akkerman, 
Geert de Vries, Jaap Mulderr, 

Ontbreken: Richard Oenema, Kees van der Wal, Sicco Lageveen, Egbert Mulder. 
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Vrijdag 11 maart was de achtste competitiewedstrijd van 
dit winterseizoen met 22 deelnemers. De prijzen werden 
als volgt verdeeld: 

 

Winnaarsronde: 

 

1. G. de Jong en S. Mulder 
2. H. Zwier en M. Modderman 

Verliezersronde:  
1. Mevr. Mulder en H. Boek 
2. Jitze de Vries en J. Zwart 

Poedelronde:  
1. J. Vermaning en B. de Vries 
2. H. de Vries en P. Hogenberg 

laatste wedstrijd van dit seizoen, die meetelde voor de 
Hierbij was de uitslag: 

Vrijdag 8 april de negende en 
competitie met 26 deelnemers. 

1. G. 
2. H.  

Winnaarsronde: 
de Jong en M. Modderman 
Zwier en Jitze de Vries 

Verliezersronde:  
1. S. van der Molen en H. Visser 
2. J. van Hes en J. Vermaning 

Poedelronde:  
1. J. Zwart en J. Jager 
2. H. Mulder en S. Mulder 

Vrijdag 29 april was de sluitingsavond van dit seizoen met 24 deelnemers. 
De vleesprijzen werden als volgt verdeeld: 

Winnaarsronde: 
	

Verliezersronde:  
1. Jitze de Vries en J. Vermaning 	1. H. Mulder en P. Hogenberg 
2. H. Zwier en J. Jager 
	

2. S. van der Molen en B. de Vries 

Poedelronde:  
1. H. de Vries en C. Olde Achterhuis 
2. E. Jager en P.K. de Jong 

Hierna volgde de prijsuitreiking over de geheel gespeelde competitie, die tot aan de 
laatste wedstrijd bijzonder spannend was hetgeen mag blijken uit de uitslag. 
le prijs na loting: H. Zwier met 56 punten, een barbeque aangeboden door de actiecom. 
2e prijs eveneens met 56 punten M. Modderman, een gourmetstel aangeboden door het 

actiecom, van v.v. D.W.P. 
3e prijs Jitze de Vries met 50 punten, een telefoon aangeboden door het actiecom. 
4e prijs J. Zwart met 44 punten een rollade aangeboden door Slagerij D. Janssen 
5e prijs M. Rondhout met 42 punten een gereedschapkist aangeboden door het actiecom. 
6e prijs weer na loting P.K. de Jong met 36 punten een tuinstoel aangeboden door 

het actiecom. van v.v. D.W.P. 
7e en laatste prijs: J.C.P. de Vries ook met 36 punten een rollade aangeboden door 

Sj. van der Molen. 

Dit was dus het einde van weer een mooi kaartseizoen in de kantine. 
Actie comité hartelijk bedankt voor deze avonden en hopelijk tot het volgend winterseizoen. 
B. Zwart, ook hartelijk bedankt voor de prima leiding. 

Namens alle deelnemers: 	
B. de Vries 

Hieronder vind u nog de puntenverdeling van de overige deelnemers: 

34 
32 
32 
30 
28 
28 
26 
26 
24 

J. van Hes 
S. Mulder 
G. de Jong 
B. de Vries 
B. Zwart 
H. Boek 
mevr. de Vries 
H. de Vries 
J. Vermaning  

ten Boom 
Visser 
Mulder 
v.d. Molen 
Schotanus 

P. Hogenberg 	14 
C. Olde Achterhuis 12 
mevr. Mulder 	12 
J. Jager 	12  

H.L. de Jong 
E. Jager 
IJ, Dikkerboom 
S. Poepjes 
G. Boek 
W. Zwart 
R. Vaartjes 
H. v.d. Wal 

J. 
H. 
H. 
S. 
L. 

22 
20 
18 
16 
14 

10 
10 
4 
4 
2 
2 
2 
2 



CAMPING. EN WATERSPORT ARTIKELEN 
SPORTPRIJZEN & SCHAATSSPECIALIST 

tevens het adres voor 

BETAALBARE SPORTKLEDING 

Dé specialist 
in HEERENVEEN 

FABER SPORT  
DRACHT 144, 8442 BZ HEERENVEEN 
Tel. 05130-20002 

DAMES-TIENERMODE 
MIDSTRAAT 89 - JOURE 

Ingang ook aan de achterzijde met parkeer-ruimte. 

Kies voor uw snacks 
het juiste adres 

Haal ze bij de 
FRITES  EXPRESS  

In het zomerseizoen 
kunt u ons dagelijks 
vdnden bij het Nannewijd 

DE WITH & SPIJKSTR A 
oudehaske 

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 

EREDi VISIE  

DE 

SC HEERENVEEN 

De mode steeds een 
steekje voor met 
Phildar breigarens 

Ook goed in: kleinvak 
ondergoed 
textiel 
panty's 

11101L 
Mistreat 78 
Tel. 05138-2975 JOURE  

BRUINSMA TAPIJT 
MIDSTRAAT 87 

JOURE 
tel 05138.3794 

F. VAARTJES 
Renovatie.VoegiVlecht. 

en Tim merbedriff 
BANDSLOOT 3 
BA NTEGA 	tel. 05145.229 

Administratiekantoor en 
Belastingadviesburo 

A. OORD 
Voor het verzorgen van uw: 
* bedrijfsboekhoudingen 
* administraties 
* BTW en loonaangiften 
* A en T biljetten 
Schoteriandsoweg 92 Niumvehorne, 
telefoon 05135- 16741 1467 
Nieuvveweg 6A, 8723  EA  Koudum, 
telefoon 05142-2552, b.g.g. 1457 

KALSBEEK speelgoed 
MIDSTRAAT 68 JOURE le1.05138.3811 

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



Schildersbedrijf 
ROTTUM 

Telefoon 0 5137 - 1526 

BIJ ONS KUNT U OOK: 	 VOOR AL UW: 
SLAATJES 
KROKETTEN 	 RECEPTIES 
FRIKANDELLEN  ETC.  
KOMEN HALEN 	 so

m  RAN  T--s4 
VERGADERINGEN 

UITVOERINGEN 

4est‘14EVeit 4>b • • 

STREEK  116 
8464 NH ST. JOHANNESGA  

Voor een nieuwe 
of een goede 

gebruikte FIETS 

Akkerman 
Rijwielen 

St. Johannesga, tel. 05137-1320 

naar: 

ook voor 
rest auratioworkzaanshadon 

naar 

weeneilmelani 
Ir  n, hem 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 

HSB 
ROTSTE RHAULE B.V. 

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

Langedijk 1 
8463  NP  Rotsterhaule 
Telefoon 05137-1475 

Gebruikte Meubels en Keukens. 

i.oedgdg/tittd 

Pollé 7 

Matitethatgla 
Tel.: 05137 - 2002 

      

 

éér 

   

meer voordeel 
op de 1(0011 toe 

  

ar 

 

   

     

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



Voor ons onbegrijpelijk is, na een ernstige ziekte, plotse-
ling van ons heengegaan mijn lieve vriend, onze zorgzame 
vader, mijn onvergetelijke zoon en onze broer 

EVERT KNMPSTRA, 

in de leeftijd van 44 jaar. 

12  mei  1988 
J.W. Frisoslraat 661  
8606 CZ Sneek  

GRIETJE WIJNJA 
Sneek: ANNEKE 

Sneek: KEES-JAN 

St. Johannesga : S KNIJPSTRA-DE JONG 

Joure : J OENEMA-KNIJPSTRA 
U OENEMA 

St. Johannesga : J. KNIJPSTRA 
L KNIJPST RA-JA'3ER 

en oomzeggers 

Gelegenheid tot kondoleten maandag 16 mel a s van 
13.30 tot 14.00  our  in het „tlitvaart-Centruin", Worpljaar-
dastraat 113 te Sneek 
Aanslintend zal de teraardebestelling plaatsvinden op de 
begraafplaats te Si Johannesga 

STERVEN DOE JE NIET INEENS, 

MAAR Al" EN TOE EEN BEETJE. 

EN ALLE BEETJES DIE JE STIERF, 

'T IS VREEMD MAAR DIE VERGEET 

HET IS JE DIKWIJLS ZELF ONTGAAN , 

JE ZEGT: IK BEN WAT MOE. 

MAAR OP EEN KEER DAN BEN JE , 

AAN JE LAATSTE BEETJE TOE . 

In memoriam EVERT KNIJPSTRA 	Ode  aan  Sint Jilt.  

Je wist dat het elk moment kon 
gebeuren en als het dan gebeurt 
komt het toch nog onverwachts. 
Hemelsvaartsdag 's morgensvroeg 
is Evert overleden, in bijn van 
zijn vriendin Grietje. 
Evert was een fervent voetbalfan, 
een paar dagen voor zijn overlij-
den zij hij nog tegen mij: "Wat 
zou ik nog graag de E.K. willen 
zien", helaas mocht dit niet 
meer gebeuren. Zijn actieve voet-
balcarriére begon op i 12 jarige 
leeftijd bij D.W.P. Dclor zijn 
huwelijk en werkzaamheden in 
Sneek werd hij lid van 0.N.S., 
toch belde hij mij de laatste 
jaren bijna wekelijks geinter-
resseerd in de verrichtingen van 
onze vereniging. 
Wat mij opviel was het schrille 
oontrast van schorsingen, bij 
D.W.P. ettelijke malen per seizoen 
aan de kant en bij O.N.S. nimmer 
geschort geweest. 
Na actief te hebben gevoetbald 
werd hij leider/grensrechter bij 
O.N.S. 2 en daarna keeper van het 
achtste., wat hij nog niet eens zo 
slecht deed. 

Tusken reit011en en de  Mr  
mei oan de oare kant  it  Skar 
leit St. Jut as een atrekt lint 
mei jir en der een álde klint  
It  folkje dat dèr wennet is 
en dat is seker en gewis 
wat op sichsels, soms wat ienkennig 
een friende fielt  him  dèr fest unwennig 
sie proaten oek een beetien krOmme 
en achie  mien  dan froagt waarumme 
moe 'k  it  6ndert skuldig blieven 

Hoewel d'olde registers skrieven 
en ik  hew  dat ut een olde kránte 
dat de voorólders kamen fan de ginne kánte!!  
It  folk háld echt fan e natoer 
mei jir een fisker en dèr een boer 
de pitten, potten, de hassekrabbers 
de joodjes, de snippen, de pabberabbers 
mei jir en dèr ek nog een hut 
dit spul komt allegear ut Sint Jut 
een  oar  berabje is hun lèste 
se kinne streupe as de bèste 
Aisiikers en Onseflappers 
jer kroegrinners en moppetappers 
ja fan alles komt dèr wei 
en Roel is ien dèrfan sa'k al sei 

Naar het werk van B.De H te J. 
(51d Sint Jutster) 

Evert kreeg 1a8t van zijn knie en kon daardoor niet meer voetballen, wat 
hem erg speet. Grietje betekende ook veel voor Evert, zij ondersteunde 
en vergezelde hem bij het voetballen en later bij het klaverjassen, wat 
Evert zeer op prijs stelde. 
Evert was vrolijk en oprecht wij zullen hem nooit meer vergeten. 
Op deze manier wil in, namens de familie en Grietje nog iedereen bedanken 
die ons door de moeillijke, Vlak na zijn overlijden, heen hebben ge-
holpen. In het bijzonder nog zijn voetbalvrienden van D.W.P. uit vroegere 
jaren. Zo iets doet je goed. 

Jan.  



20 11 0,555 

20 23 1,150 

23 33 1,435  

1. Bennie van  Hes 
	

4e 

2. Jan Knijpstra 
	

3e 

3. Durk Jager 
	

2e  

Naam Elft. Doelp. Naam 	Elft. 

Marten Woudstra B 16 13. Jan Schokker 	E 

Anne Haven A 16 Luc Pen 	D 
Wiepie Krist 

Henk 	v.d. 	Wal 13 Klaas Huisman 

Jochem Sloothaak E 12 17. Anne Wierda 	E 
Anne Bijker 	A 

Siart Bruinsma E 12 19. Keimpe Wierda 	D 

Marco Visser A 12 Fokke Woudstra 	B 
Wijnand Dijk 

Harry 	v.d. 	Velde 11 Auke Heida  
Gjalt 	van Hes B 9 Durk  Jansen 
Willen 	v.d. 	Wal 9 Bouke de Jong 
Auke Bosma 9 Johannes Heeringa 
Jan M. 	Bijker 8 Herre Groeneveld 
Nico Huppes 8  

Arjen Veenstra 

Doelp.  

7 
7 
7 
7 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
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Naam Elftal 	Wedstrijd  Tegen 
.% 
Gemiddelde  

    

WIE SCOORDEN DE DOELPUNTEN VOOR D.W.P. 

-,-14-.- 



Wedstrijdverslag Balk 3 - D.W.P. 4 

Koninginnedag, brotsig weer, hard veld, ingrediënten voor een mooie 

wedstrijd? Ja, dit lukte de eerste half uur behoorlijk. 

We speelden de bal snel rond, en de ene na de andere pass, vanaf het 

middenveld, voor de voorhoede kwamen goed aan. We hadden een nieuwe 

linkerspits voor insieders beter bekent als Aktion Skoatter de  II.  

Geen bal was te diep voor deze snelle spits, speelde goede ballen door 

naar de uitblinker van deze wedstrijd, Menno Visser. 

Deze scoorde de eerste goal op een schitterende wijze, een boogbal over 

de keeper genaamd "mooie Auke". 

Na de rust meer snelheid in de ploeg, Balk liep achter de feiten aan. 

Felle duels tussen Jan Sloothaak en de rechtsback had tot gevolg dat 

de bal bij de uitblinker van de wedstrijd kwam. Menno Visser, deze 

passeerde opnieuw op voortreffelijke wijze "mooie Auke". Daarna kwamen 

/e wat meer onder druk, maar onze achterhoede o.l.v. Wietze Toering, 

klaarde het karwei goed totdat een bal door het midden verkeerd werd 

beoordeeld, penalty. Deze penalty werd door  Bennie  van Hes zonder grote 

moeite gestopt. Terecht dat deze keeper de minst gepasseerde keeper van 

D.W.P. wordt, ondanks de zware kompetitie. 

Verder scoorde Franke Sloothaak nog uit een penalty, uitslag 0-3. 

Nog wel te vermelden valt, dat we een prachtig seizoen hebben gedraaid, 

goede stemming, mooi voetbal, uitstekende leider kortom dit verdient 

als afsluiting een prachtig feest(met de spelersvrouwen er dan maar bij). 

Tweede in de kompetitie, bewust, want twee keer trainen in de week, is 

voor ons teveel van het goede. 

P.S. Grote complimenten zijn op zijn plaats voor de trainers Wietze 

Toering, wat die heeft bereikt met b.v. een Menno Visser, die wekelijks 

scoord, grenst aan het ongelooflijke. 	
een speler. 

1 Schonenberg, IJmuiden. 

2. Toeschouwer laten verwijderen en een scheidsrechtersbal 

geven op de plaats waar de bal werd aangeraakt (op de doel-

lijn). Hiervan melding maken bij de K.N.V.B. 

3. Strafschop. Waar de tegenspeler zich bevindt maakt niet uit, 

omdat de handeling in het strafschopgebied begint en bepalend 

is voor de strafmaat. 

4. Gemeentelijk sportpark - Tilburg. 

5. Wegzenden en verder spelen ontzeggen. 

6 1908. 

7 Geen overtreding, gewoon doorspelen. 

8. Gemeentelijk Sportpark Alkmaar. 

9. Oranje-zwart. 	-.-15-.- 

VoetbaLzelfsikdoe het 
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REDAKTIE 

VAN DE VELDEN. 

Inmiddels verdienen de voetbalvelden op het sportpark "de Grie" een 

welv erdiende zomerstop, en zijn het komende seizoen weer volledig tot 

onze beschikking. 

Zoals onderstaand is te zien liggen de velden er weer keurig bij en kan 

het gras weer lustig zijn gang gaan zonder dat er over heen gedraafd 

wordt en op in wordt geschopt. 

redaktie. 

• • 
Aan het eind van dit laatste clubblad van dit seizoen, namens de 

redaktie de volgende mededeling: 

Jappie Berger, 

Jan Knijpstra, 

Klaas Veenma, 

Arjen Veenstra, 

Johannes de Vries. 

-. -16 



voor al uw voegs en 
restauratiewerkzaamheden naar 

voegbedrijf &V.& 
 W., SLOOTHAAK 

Seharsterbrog 05138.4872 
Reerenveen 	05130.88781  

NIEUW 
	

NIEUW 

SPEELCLUB RIMINI 
in Motel Joure 

HET CASINO IS ELKE DAG GEOPEND 
VAN 2 UUR 'S MIDDAGS TOT 4 UUR 'S NACHTS 

DRANKEN, SNACKS EN HAPJES GRATIS 

NIEUVU 	 KLOKMAKERIJ  1, 8501 ZS JOURE, 05138-6798  NIEUW 

SIGAREPSNIAGAZIka7 

DE M-111 F: 
DE MERK 3 JOG' k: 

TEL. 0513 8.3 5 01 

(ook Irsintreradres 
voor toto en lotto) 

Honk Zoolendal Sport 
ilidalfaal 55 - Join* •  lel  051384889  

UW ADRES VOOR ALLE 
SPORTBENODIGHEPEN O.A. 

VOETBAL-, ZAALSPORT-, LOOP-
EN TENNISSCHOENEN 

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

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

HERMAN 
KLEINSMIT  

uw eichge  ~rate  bakker 

In koopcentrum JO URE 

JUWELIERSBEDRIJF 

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

voor  alto  
voorkomende 
werkzaamheden 
tel 05138.6211 bgg 2284 

PEUGEOT  
Scheen 51 

Joure 
tel. 05138-3355  

TALBOT - PEUGEOT-DEALER 

TALBOT 

  

• 

Parillt,UX 
Midstraat 104,8501 AT Joure, Telefoon: 05138 -2378' 

Voor: LUXE GESCHENKEN 
TUINMEUBELEN 
HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN 

Brilmonturen vanaf 140,-

Contactlenzen 

Contact lensvlociatof  fen  

Foto- en Filmartikelen 

Foto's In 2 dagen klaar 

Op vertoon van  doze  
advertentie  gavels  WI 
t0°1u korting bij aankoop 
van een complete  brit.  
(montuur • glazen) 

liEGOJI2 
MIDSTRAAT 143 TELEFOON 
8501  AK  JOURE 05138-5254 

flo nk. kerk 



handel in bouwmaterialen 
kunststofkoziinen en 
aanverwante artikelen 

Bouw- en Aannemersbedrijf 

FA. H. FABRIEK 
EN ZN. 

Streek 59 
St. Johannesga 
Tel. 05137-1207 

A 11 1-11 

1 

Ell  IS iiiir 

P11' 	
Nit 

VEEHANDEL Fa. PEN 
VOOR AL UW VEE, GEEF HET 

L. EN H. PEN MAAR MEE 
(COMM. HANDEL) Nieuweweg 13 

8463 VE ROTSTERHAULE 
tel. 05137 - 2071 

Streek 87 
8464 NG SINTJOHANNESGA 
tel. 05137 - 1340 

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

nief  melkproducten 
en boodschappen 

fruit 
Jan Stuiver 
Pr. Marijkeweg 35 
tel. 05137-1070 

doordeweekse 

DAGELIJKS VERSE-  groenten  en 
Jelle de Jong 

SRV  Polle 3 
tel. 05137-1707 

 

ik 	 containersvanuitHeetnveen.. 
vooráluwafvalstoffen 

LEDIGEN één of meermalen 
per week volgens vast 
routeschema.  

IBA-CONTAINERS 
van 500 tot 5000 IIr. 
Ledigen ter plaatse. 
Een hygiënische  bald 

Ii  i1t:HVI*I 

Tel. 05139-545  

• e 

Tevens mini-containers. 

Rabobank  1:1 
Maw( body tt 

cud( icuw- 2441  er,  

Heerenveen,  BURG.KUPERUSPLEIN 31/ 
KATTEBOS 146/CRACKSTR1\AT 21/TOLHUISWEG 12/ 

Rotsterhaule,  STREEK 138 

De 
adver teerders 
maakten deze 

uitgave 
mogelijk. 
Bedankt 

TECHNISCH BEDRIJF 

itmlinnesm  
OUDEHASKE JOUSTERWEG 92 
TEL. 05130-77370 
MUNNEKEBUREN-SCHERPENZEEL 
GRINDWEG 168 TEL. 05618-230 
Radio, televisio, elektr. artikelen, stofzuigers, 
koelkasten, wasautomaten enz. - 

ERKEND INSTALLATEUR 

............................• . . . . * fnv 	. . . . . 
* Voor alle WERKGEBIEDEN 	* 
* * 
* en ook voor 	* 
* * 
* UITKERINGSGERECHTIGDEN * 
* * 
* Want een ieder heeft 	* * '4,

ij * 	zijn PLICHTEN maar 	* 
* '4'
* 	ook zijn RECHTEN. 	* 
* * 
* Voor inf.: W. ZWART 	* 
* STREEK 81 SINTJOHANNESGA .* 
* * 

tel. 05137-2019 	* 
;***************************ie 
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