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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 

G
ebroeders de ir oning 
oedkoop 	n waliteit 
VOOR EEN GROOT ASSORTIMENT 

TUIN-EN KAMERPLANTEN! 
en 

NATUURLIJK OOK VOOR 
TUINAANLEG EN ONDERHOUD 

NAAR 

Gebr. De Koning 
Meerweg  3-5 - Rohe' -Tot. 05137-1331  

ZINTRRSPORT  
INTERWITIONAL 

Voor &I uw SPORTSENODIODHEDEN  
on limn  GOED ADVIES 
Ie het  NW*  adr•of 

JAC. DE VRIES 
Dracht 32 
Hearenvean / tel. 24989 

RIJWIELEN 

BROMFIETSEN 

TWEEWIELERBEDRIJF 

J. KIRKE  
Streek 107 - ST. jOHANNESGA 
Telefoon 1487 

Streek 36 Sint Johannesga 	Telefoon 05137-1283/1239 STREEK 180 -ROTSTER HAU LE -TEL05137-1310 

De zekerheid met prijs en 
kwaliteit g6éd te zitten! 

TEXTIEL 

Massey Ferguson 
de nieuwe, "intelligente" M-F 3000 trekkerserie 

6 types. yen 45,5 tot 61 kW 
162 - 110 pk) 	11111 

met 2. of 4.wielaandrilving 
met 50 wieluitalag 

-11 

I 

• De revolutionaire trekkomerie met 	•'Electronie hefinrichting met 
'Autotronio' transmissee•regeling 	semorpennen voor uiterst new.,  

• Super-gelindeanne veiligheedskabine 	liburige en snelle  winking  
beneden 75 01148 mal 444, 1.6.1̂ 11. 
en goed eleht voor.  eager  en opeij 

• Volgesynchtoniseerde tranarnieve, 	•Optiet '0 tttttttttt ttatkettatista. 
m re 16. 32 0148 verenellingen;  rip 	tie-monitor met progremmeerbare 

snelheden van 0,4 101 42 km/uur, 	melsitpregeling en -wtgaiatenee 
veer- en ethleruit 	 mode" 

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

Mechanisatiebedrijf 

—Akkermar 

KOMPLETE WONINGINRICHTING 

HOGEDIJK 126 SINT JOHANNESGA 
TEL: 05137-1818 

IL van  Zwol 
Streek 131 Rotsterhaule 
telefoon 05137-1494 

Debitant der Nederlandse Staatsloterij  4ti  
Vierhuisterweg 25 

	
BOERDERIJ- 

VIERHUIS 
	

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

	
BRUIN  CAFE 



september 1987. 

3e jaargang nr. 1. 

Clubblad voetbalvereniging DE WITE  PEAL  

Rotsterhaule 

opgericht 19 juni 1947 

BESTUUR: 

voorzitter: 	- Eelco Westra 

M.J. Hogeboomstraat 25 Sintjohannesga tel. 1604 

secretaresse: 	- Rinkje Visser-de Vries 

29 	Sintjohannesga tel. 1739 

penningmeester:  

corn.  leden: 

Prinses Marijkeweg 

- vacature 

- Age  van der Meer 

Nieuweweg 49 

- Germ  Sloothaak 

Kampweg 7 

- Jan Haven 

Molenstelle 11 

- Catrinus Visser 

Rotsterhaule 	tel. 1894 

Rotsterhaule 	tel. 1286 

Sintjohannesga tel. 1831 

(jeugdcommissie) 

consul: 

clubgebouw: 

leden: 

i-edaktie: 

Prinses Marijkeweg 11 	Sintjohannesga tel. 1738 

- Wietze Toering 

Kolklaan 12 	Heerenveen 05130-27465 

- Atze Pieter van Stralen 

Kampweg 9 	Rotsterhaule tel. 1276 

- de Grie 	Sintjohannesga tel. 1788 

AKTIE '67  

- Harry Visser 

Geert Knolweg 73 	Joure 	05138 -5090 

- Minne Modderman 

Streek 54 	Sintjohannesga tel. 1764 

CLUBBLAD   IT  WITE PEALTSJE:  

- Geert Dijkstra 

Jol 14 	Joure 	05138 -4049 

- Jan Knijpstra 

Ringfeart 6 	Sintjohannesga tel. 2007 

- Klaas Veenma 

Streek 84 	Sintjohannesga tel. 1466 

- Arjen Veenstra 

Prinses Marijkeweg 3 	Sintjohannega tel. 2087 

- Johannes de Vries 

PrinsesMarijkeweg 23 	Sintjohannesga tel. 1951 



TRAINERS: 

selektie: 	- Jan de Vries 

de Wetering 24 Drachten 	tel. 05120-19371 

3, 4 en 5e: 	- Wietze Toering 

Kolklaan 12 Heerenveen 	05130-27465 

A, B en C jun.: 	- Jan Haven 

Molenstelle 11 Sintjohannesga 	tel. 1831 

D en E pupillen: - Willem van der Wal 

Heechhout 13 Rottuin 	tel. 1889 

- Wienand Dijk 

J. Veldstraweg 99 Ouwsterhaule 	tel. 1581 
LEIDERS: 

1e elftal 	- Herman de Heij 

Reigerstraat 3 Heerenveen 	05130-27657 
2e elftal 	- Joke van Hes 

H.J. Groenstraat 33 Sintjohannesga 	tel. 1798 
3e elftal 	Geert de Jong 

Molenstele 17 Sintjohannesga 	tel. 1002 
4e elftal 	- Henk de Vries 

R. van Heerensstraat 18 Heerenveen 	05130-20936 
5e elftal 	- Anne van der Wal 

M.J.Hogeboomstraat 11 Sintjohanesga 	tel. 1783 
A junioren: 	- Dick Visser 

Prinses Marijkeweg 15 Rotsterhaule 	tel. 1757 

- Jan ten Boom 

de Grie 20 Sintjohannesga 	tel. 1953 
B junioren 	- Klaas Woudstra 

Brugstraat 14 Toure 	05138 -5213 

Anne Lieuwes 

SimenstelIe Sintjohannesga 	tel. 1572 

C junioren 

D pupillen 

E pupillen 

- Gauke Brouwer 

H.J Groenstraat 6 Sintjohannesga 	tel. 1500  
Harm  Pen 

Nieuweweg 13 Rotsterhaule 	tel. 2071 

- Marten Huisman 

Streek 73 Sintjohannesga 	tel. 1395 

- Gerrit Dijkstra 

Streek 79 Sintjohannesga 	tel. 1636 

- Andries Sloothaak 
de Grie 45 (Ringfeart 14) Sintjohannesga tel. 1964 



Van d
redakiie 

 

tall 	:1 

h\ij DDT MUMMER:  

Adviezen voor de scheisrechter 
Li ij finderend onweer 
Op basis van interne en externe adviezen heeft het Bondsbestuur 
besloten dat de scheidsrechter belast met een voetbalwedstrijd 
bij onweer als volgt dient te handelen. 

a. Wanneer vooraf bekend is dat er onweer kan komen, dienen 
beide grensrechters te worden gevraagd alert te zijn op 
eventuele onweerontwikkelingen. 

b. Als onweer nader tijdig vaststellen op welke afstand zit dit 
bevindt. Hierdoor kan de aangegeven vuistregel worden ge-
hanteerd. 

c. Is het tijdstip tussen het zien van de bliksem en het horen van 
de donder minder dan 10 seconden dan dient de wedstrijd 
direkt te worden onderbroken! 

d. Spelers en scheidsrechters dienen zich terug te trekken in de 
kleedgebouwen. 

e. De scheidsrechter meldt de reden van onderbreking van de 
wedstrijd. Vervolgens moet door het bestuur van de ontvan-
gende vereniging via de geluidsinstallatie aan de toeschou-
wers worden verzocht een schuilplaats in de gebouwen, 
auto's of bussen te zoeken. Ook een overdekte tribune biedt 
een redelijke bescherming. 

f. De wedstrijd dient ten hoogste 30 min. te worden onder-
broken. 
Daarna dient de wedstrijd te worden gestaakt als het onweer 
aanhoudt. Eerder  stake  nis echter ook mogelijk als bijvoor-
beeld door de enorme neerslag het veld inmiddels onbespeel-
baar is geworden. 

Na een wat trieste zomer, komt nu dan 

toch eindelijk het zonnetje weer in de 
huiskamer nl. het clubblad,  

it It  Wite Fealtje  

In het alweer 3e jaar van het bestaan 
van dit blad, kunnen we niet anders zeg-
gendat het ons weer veel genoegen doet, 
dat we alle medewerking krijgen van de 
adverteerders, het bestuur, de leden en 
de bezorgers. 
Nu U het clubblad weer onder ogen krijgt, 
is het nieuwe voetbalseizoen al weer 

ellekele weken oud. 

Het le elftal moet nog een beetje wennen aan de K.N.V.B., maar de mes-

sen zijn geslepen. 

Verder proberen we dit jaar U zo veel mogelijk informatie te verschaffen 
over allerlei wedstrijden, van de laagste tot aan de hoogste elftallen 

en we hopen, net als de voorgaande jaren, dat U ons niet in de steek 

laat betreffende de kopij. 
Verder heeft " De Knijper 11  in de zomermaanden alle archieven doorgespit 
om de Sulveren Rane weer volop te laten verschijnen. 

Mocht U iets te melden hebben, schroom niet, maak een kopij en gooi dit 

briefje in de daarvoor prachtige bus, hangende in de kantine. 

Verder hopen we, dat we een sportief en gezond seizoen 87/88 tegemoet 
gaan en dat we aan het eind van dit seizoen weer kunnen zeggen; 

"WE HAWWE IT W2R KREAS  DIEN  "  

Be  redactie. 



Jaarverslag over het seizoen 1986/1987  

Het bestuur van D.W.P. bestond dit jaar uit: 
E.Westra voorzitter, R.Visser-de Vries secre- 
taresse, U.Gongrijp penningmeester en de heren 

J.Haven, A.v.h. Meer, C.Visser en G.Sloothaak 
als commissieleden. De training bij de sen. 
werd verzorgd door J.de Vries en W.Toering en 
bij de dames door W.Zwart. 
Overzicht van de elftallen : 
Het eerste elftal draaide een bijzonder goed 
seizoen en behaalde na veel spanning een 2e 
plaats, dit betekende promotie en na vele 
jaren terug in de KNVB. Er werden 32 punten 
behaald. Leider was J.ten Hoeve. 

Het tweede elftal eindigde op de vijfde plaats met 23 punten,leider 
H. de  Hey.  Het derde elftal werd zevende met 20 punten, leider was 
G.de Jong. Het vierde elftal werd derde met 25 punten, leider 
J.van ?..es. Het vijfde elftal eindigde in de middenmoot, leider hier 
A. v.d.Wal. Ons dameselftal eindigde op de een na laatste plaats 
met 9 punten. Helaas waren wij genoodzaakt ons dameselftal terug 
te trekken wegens te weinig speelsters. 
Het Skarsterland-toernooi werd dit jaar georganiseerd door VVI. 
Na voorronden op de terreinen van s.c.Joure werd de finale 
gespeeld in Idskenhuizen tussen Joure en DWP. De wedstrijd werd 
een gelijk spel. DWP was de betere in het penalty-schieten en kon 
dus de beker mee naar huis nemen. 
Op 19 juni van dit jaar bestond onze vereniging 40 jaar. Dit werd 
gevierd op 27 juni met een druk bezochte receptie voor genodigden 
in zaal Wever. Als afgevaardigde van de KNVB was aanwezig de heer 
M.Modderman uit Oudehaske. De heer Modderman memoreerde over de 
tijd dat hij zelf lid was van DWP, vervolgens reikte hij de bonds-
vlag uit aan het bestuur en een prachtig wandbord. Vervolgens 
kreeg U.Gongrijp een onderscheiding van de KNVB in de vorm van een 
gouden speld en sprak de heer Modderman met waardering over het 
vele werk dat in de loop van 30 jaar door de heer Gonrijp met 
veel nauwgezetheid was verricht. R.Visser-de Vries en de heer A. 
v.h. Meer kregen ieder de zilveren onderscheidingsspeld van de 
heer Modderman. Dick Visser en  Harm  Pen boden namens jeugdcomm. 
en jeugdleiders een prachtige plackette aan met de letters 
v.v. D.W.P. Een origineel kado, wat bij het bestuur bijzonder in 
de smaak viel. Om zes uur was er een broodmaaltijd voor bestuur 
en het eerste elftal. Dit vanwege de promotie naar de KNVB. 
's Avonds was er gelegenheid tot dansen voor leden en oudleden. 
Al met al een geslaagd jubileum waarop wij met voldoening terug 
kunnen kijken. Aktie 75 hield ook het afgelopen seizoen weer een 
kaartavond. Dat dit een geslaagd evenement is blijkt wel door de 
vaste kern die is opgebouwd. 
En dan nog ons clubblad  it  wite pealtje dat bijzonder in de smaak 
valt bij de lezers. De inhoud is goed verzorgd en gevarieërd -  en 
het blad rouleerd zelfs in Heerenveen. Dit is een stimulans voor de 
redaktie om op dezelfde voet door te gaan. Ik eindig dit verslag 
namens het bestuur met hartelijk dank te zeggen aan trainers, 
leiders, grensrechters, aktie 75 redaktie clubblad en aan onze 
terreinknecht tevens kantinebeheerder A.van Stralen. Verder wenst 
ons bestuur alle elftallen veel succes en sportiviteit toe voor 
het komende seizoen. 

R. Visser - de Vries 

-. -«4--. 



ar éér meer voordeel 
op de koop toe 

Voor een nieuwe 
of een goede 

gebruikte FIETS 

Akkerman 
Rijwielen 

St. Johannesga, tel. 05137-1320 

Schilders bedrijf 
ROTTUM 

Telefoon 0 5137- 1526 

Gebruikte Meubels en Keukens. 

mg/Mg/Ott& 

Pollé 7 

Motstathaula 
Tel.: 05137 - 2002 

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

VOOR AL UW: 
VERGADERINGEN 
RECEPTIES URANT..si UITVOERINGEN 

0111' <<‹ ,,-9%„‘itIEVek • Op 

05137- 
1210  

STREEK  116 
8464 NH ST. JOHANNESGA  

ook voor 
rastauratieworkzaainhadan 

naar 
, ia  

Ii , a hem Imam 
8514 CA OUWSTER NIJEGA 
Meerweg 12 
te1ef. 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 
ROTSTERHAULE B.V. 

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

Langedijk 1 
8463  NP  Rotsterhaule 
Telefoon 05137-1475 

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



CAMPING- EN WATERSPORT ARTIKELEN 
SPORTPRIJZEN & SCHAATSSPECIALIST 

tevens het adres voor 

BETAALBARE SPORTKLEDING 

DRACHT 144. 8442 BZ HEERENVEEN 
Tel. 05130-20002 

Dd specialist 
in HEERENVEEN  

DAMES-TIENERMODE 
MIDSTRAAT 89 - JOURE 

Ingang ook aan de achterzijde met oarkeer-ruimte. 

Kies voor uw snacks 
het juiste adres 

Haal ze bij de 
FRITES  EXPRESS  

In het zamerseizoen 

kunt u ons dagelijks 

vinden bij het Nannewijd 

DE WITH & SPIJKSTR A 
oudehaske 

SUPPORTERSCLUB S.C. NEER ENVEEN , 

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

• Of Bankrekeningnr. 3307.14.880 van de Rabobank. 

sc.HEERENVEEN OP WEG NAAR 

EREDiViSiE 

DE 

SC HEERENVEEN 

Sup—
porters— 

BRUINSMA TAPIJT 
MIDSTRAAT 87 

JOURE 
tel. 05138.3794 

F. VAARTJES 
Renovatie.Voeg.Vlecht. 

en Tim merliedriff 
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 
Schoterlandseweg 92, Nievwehome, 
telefoon 05135- 1674 1457 
Nieuwevueg 6A, 8723  EA  Koudunt., 
telefoon 05142-2552, b.g.g. 1457 

De mode steeds een 
steekje voor met 
Phildar breigarens 

Ook goed in: kleinvak 
ondergoed 
textiel 
panty's 

Mldstraat 78 
Tel. 05138-2975 JOURE 

KALSBEEK speelgoed 
MIDSTRAAT 68 JOURE tel. 05138.3811 

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



JOUSTER COURANT 

DWP veertig jaar 

Goud voor U. Gonrijp 
SINT JOHANNESGA - De voet-
balvereniging De Witte Poort 
bestaat veertig jaar. Dit jubi-
leum werd zaterdag feestelijk 
herdacht met ondermeer een 
drukbezochte receptie in café 
Wever. Tijdens de receptie 
werden  em  aántal „stille 
krachten" binnen de vereni-
ging in het zonnetje gezet. 
Door de heer M.Modderman, 
afgevaardigde van zowel de 
KNVB als de KNVB afdeling 
Friesland, werd aan een drie-
tal werkers achter de scher-
men een speld aangeboden. 
Dit voor het vele werk dat Zij 
gedurende en reeks van jaren 
voor de vereniging hebben ver-
zet. De heer U. Gonrijp, reeds 
in het bezit van.  een zilveren 
speld, kreeg nu de gouden 
speld uitgereikt. Hij is pen-
ningmeester van DWP. Secre-
taresse mevrouw R. Visser-de 
Vries kreeg de zilvéren spél. 
Een speld van hetzelfde me-
taal was er ook voor de heer A. 
v. d. Meer. 
De heer Modderman, zelf vrijwel 
geboren pp het voetbalveld van 
DWP en jarenlang actief voetbal-
lend-  bij de vereniging, plaatste bij 
de uitreiking tal van persoonlijke 
kanttekeningen van de onderschei-
denen. Zo kenschetste hij de be-
trokkenheid van de heer V.d.Meer 
bij de vereniging als zijnde, zeer 
groot. In het verleden is het ge-
beurd dat deze opzettelijk het veld 
in ongereed bracht door er emmers 
water over te gooien. Dit met het 
doel een Wedstrijd te laten afgelas-
ten. Hierbij moet wel vermeld wor-
den dat dit alleen maar gebeurde 
als DWP over te weinig spelers be-
schikte. 

Namens eén zestiental verenigin 
gen feliciteerde voorzitter B. de 
Boer van de Dorpsgemeenschap de 
jubilerende vereniging. Hij memo-
reerde daarbij ondermeer dat het 
voetbalveld in het verleden eigen-
dom was van de Dorpsgemeen-
schap. Het werd door DWP ge-
huurd. De voetbalvereniging 
onderscheidde zich in die periode in 
gunstige zin van andere huurders. 
DWP betaalde namenlijk de huur 
altijd, terwijl de andere verenigin-
gen dat „nog wel eens lieten zit-
ten". - 

DWP had in de beginjaren de be-
schikking over een voetbalveld aan 
de Kampweg. Later kreeg de vere-
niging een terrein aan De Streek. 
Maar de grote verbetering.kwam in 
1976. In dat jaar kreeg DWP. een 
schitterend mooi compleet terrein 
met accomodatie aan De Grie, zo 
vertelt oud voorzitter 0. Bijker des-
gevraagd. Sinds dat jaartal is het 
ledental van de vereniging behoor-
lijk 'toegenomen. Op dit moment 
telt DWP rond de honderdzeventig 
lekn. Naast de heren junioren en 
senioren elftallen heeft DWP ook 
een meisjeselftaf, en een dameself-
tal. Het' dameselftal heeft daarbij 
een regionaal karakter. 
De 'voetballende dames komen 
niet alleen uit de eigen dorpen' 
maar ook .van verder wèg. In to- 
taal heeft DWP twaalf elftallen. 
Er bestaat heel duidelijk een 
evenwicht tussen het aantal ju-
nioren en de senioren. „DWP is ei-
genlijk meer een vriendenclub; 
ook al gaan mensen verhuizen 
dan blijven ze als het even kan 
toch lid van de vereniging]] , aldus 
de heer Bijker, die overigens bena-
drukt dat er rond het kantinege-
beuren van de vereniging „nooit  

problemen" zijn. Met ingang van 
het nieuwe seizoen is het eerste 
elftal van DWP naar de KNVB ge-
promoveerd. Daarvoor werd er in 
de Friese Voetbal Bond gespeeld. 
Een punt van kritiek vindt .de 
heer Bijker de betrokkenheid van 
een aantal ouders bij de voetbal-
prestaties van hun kroost. Deze 
kon best eens. wa,t groter zijn. 
„Wij hebben wel eens het gevoel 
dat die ouders DWP op zaterdag-
morgen beschouwen als en soort 
oppasclub voor hun kinderen. En 
dat is natuurlijk niet goed". Vol-
gens de heer Bijker werkt een der-
gelijke desinteresse wel eens wat 
„frusterend" naar de leiders van 
de vereniging. 	, 

Ter gelegenheid van het jubileum 
heeft het bestuur de jeugdleden 
ohlangs en bowlingavond aangebo-
den. Na de receptie zaterdagmiddag 
was er voor de leden met hun part-
ners van het eerste elftal een brood-
maaltijd georganiseerd terwijl het 
jubileum werd besloten met èen 
feestavond. 

JUBILEA 

/alerdao 27 juni 1987 vierde v.v. Dm.r. uit Botsterhaule het 40-jarig jubileum, met een 
receptie, waarbij ons bestuurslid M. Nodderman, zelf ooi speler van deze vereniging, aelowezig 
was. De heer Modderman bracht namens de K.N.V.R. en de K.N.V.R. Afdeling Friesland de 
Felicitaties over. 

UIT HET F.V.B.-NIEUWS 

ONDE RSCIIE I D NGE 

 

Ook de v.v. DRONBlip had pen 40-jarig jubileum te vieren en deed dit naast vele andere 
aktivileiten mrt een rpreplie op zaterdag   II  juli 1987. De heer Bouwhuis woonde namens de 
K.N.V.B. en de K.N.V.P. Afdeling Friesland deze rereptie bij en brerhl de Felicitaties over. 

Ook vanaf deze  plants  feliciteren wij  bride  verenigingen nogmaals met deze mijlpaal. 

IJAA8018INGSSPEID IN GOOD  

    

Op respektievelijk 27_j_uni en 11 juli werd  Ran  de berm) U. GONGFIIJP, bestuurslid v. v. D.W.P.. en P. SI 111)1 	
wegons hun zeer langdurige en  groin  verdiensten voor vereniging de K.0.31.8.-waarderinesspeld in  GOOD  uitgereikt door achtereenvolgens de herpo Modderman en flouwhuis. 

WAARDC8INGSSPLID IN   /LIAR_  

lijdens do rereptie van v.  v. I).!. I'. nip zaterdag 27 :lord werd verder door de heel Modderman wan de her A. van twt Nee( en mevrouw 	 VrÏes wegens hun verdienslen voor deze vereniqing de K.11 .3/.11 .-waarderingsspeld in 7111/FR uiteereikt. 

Van harte proficial I 



van de K.S.V.B in het  noor- 

Deze maand in de rubriek "Intervieuw van de maand" ons 3e  erelid 
in de geschiedenis van D.W.P. n.l. UILKE GONGRIJP. 
Uilke sedert 14 maart 1957 besuurslid van onze vereniging werd 
onlangs, tijdens de Algemene Ledenvergadering, als erelid benoemd. 
Tijdens de jubileumsreceptie kreeg hij de dik verdiende KN.V.D.-
waarderingsspeld in goud uigereikt. 
Reden voor de redaktie om juist hem deze 
zetten. 
Hier volgt 
stand zijn 

Toen ik in 
vraagd om in de elftalcommissie van D.W.P. 

zitting te nemen, had ik niet gedacht, dat 
het tot 1987 zou duren voor ik afscheid 

zou nemen. 
In 1957 werd ik tot secretaris gekozen en 
na het overlijden van de heer Versnel tot 

penningmeester. 
In meer dan 30 jaar is er wel veel veran-

dert. Op het oude terrein liepen vroeger 

nog schapen en moesten de " dropjes " op-
gezocht worden voordat de wedstrijden kon-

den beginnen. 
Nu staat er een prachtige accomodatie waar 

heel D.W.P. trots op kan zijn. Op het oude 

terrein hebben we ook veel ups en downs ge-

had. Promotie maar ook degradatie. 

Bijna waren we destijds naar de hoofdklasse 
den gepromoveerd. 

Na twee maal in de promotiewedstrijden gelijk te zijn gaindigg, moest 
1i.W.2. de eer tenslotte aan Drentina laten. 

Gelukkig is er dit jaar, met een 40-jarig jubileum, de promotie naar de 
K.N.V.B. tewerkstelligd. 

Ongeveer 12 jaar geleden werd er een damesteam opgericht. Hiervan heb 

ik de meeste jaren leider mogen zijn. helaas bestaat het damesteam niet_ 
meer. 

Na 30 jaar kan ik terugzien op een mooie periode bij voetbalvereni-
ging D.W.P. 

-.-6-.-. 

keer in het voetlicht te 

zijn verhaal hoe die 30 jaar tot 
gekomen; 
het seizoen 1955/1956 werd ge- 
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We hebben veel beleefd, soms 

mooie en ook minder mooie din-

gen. Velen kwamen en gingen, 

maar D.W.P. ging door en ik 
hoop dat dit nog vele jaren in 

voorspoed mag gaan en ik er nog 
lang plezier van mag hebben. 

U. Gongrijp.  

De redactie bedankt de heer 

Gongrijp voor zijn verhaal en 

wensen hem, als erelid, nog vele 

jaren in goede gezondheid toe. 

Gerrit Dijkstra Midgetgolf 
kampioen Boarnsterhim 

TERHORNE - Zondag 30 au-
gustus werd op de baan in Ter-
home het tweede open rekrea- 
ieve 	midgetgolfkampioen- 

schap van de gemeente Boarn-
sterhim verspeeld. Dit toer-
nooi werd vorig laar voor het 
eerst gehouden en de kampioe-
nen van toen, Gerrit Dijkstra 
en Monique Gerlofsma, waren 
aanwezig om hun titel te ver-
dedigen. 

Bij de heren waren favoriet: 
Martin Stoffels uit Joure, Rino 
Leyzinga, Terwispel; M. Beis-
ma, Gorreclijk; K. Dijkstra,. 
Joure; en uiteraard Gerrit 
Dijkstra, St. Johannesga. 

Uitslag heren: 1. Gerrit Dijk-
stra, kampioen, gem. 33t/2; 2. Mi-
chiel Beisma, 34; 3. Rino Leyzin-
ga, 34; 4. Martin Stoffels en Hans 
Anker, 341/2.  

'Wain  
NIEUWE REGEL 
Op het onlangs in Wales gehoude 
FIFA-congres is ten aanzien van d 
inworp een belangrijke spelregel-
wijziging aangenomen. Als in het 
vervolg de bal niet op de door de 
scheidsrechter aangegeven plaats 
wordt genomen, mag de inworp 
niet meer worden overgenomen. 
Hij gaat dan naar de tegenpartij. 
Deze regel zal dit seizoen al van 
kracht zijn.• 

Iedereen persoonlijk bedanken zal niet lukken 
Daarom hebben wij dit kaartje laten drukken 

Wij zeggen dank alle mensen 
Die ons geluk kwamen wensen 

Mede door u is ons huwelijksfeest 
Een onvergetelijke dag geweest 

Peter en Janna Renès 
Groenstraat 18, St. Johannesga. 

—. —7-.  



res. 31,JtLas A K.N.V.B,. 
1. Q.V.C. 2 
2. C.S.L. 2 
3. S.D.S. 2 
4. 0.N.T. 2 
5. Leeuw Zwaluwen 3 
6. F.O. Wolvega 2 
7. se Joure 2 
8. Draehtster Boys 3 
9. Blauw Wit '34 4 
10. Heerenveense Boys 2 
11. D.W.P. 2 
12. Y.V.C. 2 

Alklas W  
1. T.O.P. 63 4 
2. Oudehaske 3 
3. D.W.P. 5 
4. soc. Joure 7 
5. Seharnegoutum 5 

6 	6. Akkrum 2 

junior.aLan.22_12.V.B. C  junioren 3
e klas K 

1. Heerenveense B. 4 	1. Oudehaske 
2. Mildam 	 2. de Blesse 
3. Read Swart 	3. Oldeholtpade 
4. D.W.P. 	 4. V.O.G. 
5. Tijnje 	5, D.W.P. 

6, Mildam 

6. 0.N.1.. 
7. Haulerwijkse Boys 
8. Lemmer 

KOMPETITIE-INDELING seizoe0. 1987 - 1988. 

3 

ejjjÏVB0 
1. C.V.V.O. 
2. Hielpen 
3. Makkum 
4. Woudsend 
5. Oeverzwaluwen 
6. D.W.P. 
7. Oudega W. 
8. R.W.P. 
9. Zeerobben 

10. De Walde 
11. M.S. 
12. Y.V.C. 

1. Q.V.C. 3 
2. W.P.B. 3 
3. Makkum 3 
4. T.O.P. '63 2 
5. Balk 3 
6. Heerenveense B. 
7. Oudega W. 3 
8. s.e. Joure 5 
9. Oeverzwaluwen 3 

10. Delfstrahuizen 3 
11. D.W.P. 4 
12. E.B.C. 2 

res  10  klas A P.V.B,.  
1. Oudega W. 2 
2. Y.V.C. 3 
3. Draehtster Boys 5 
4. Franeker 2 
5. Heerenveense Boys 
6. D.W.P. 3 
7. s.c. Joure 3 
8. Makkum 2 
9. 0.N.S. 4 
10. Blauw Wit '34 5 
11. N.O.K. 2 

1. Oudega W. 
2. Oeverzwaluwen 

D.W.P. 
0.N.S. 
Woudsend 
Sleat 

pames 20,k1as B_F.V.B. 
1. D.W.P. 
2, Wolvega 

3. Udiros 

9. T.F.S. 
10. de Griffioen 

3.  
4.  
5.  
6.  

D_P4P41211,19 51-111 
1. Oudehaske 
2, Delfstrahuizen 
3. Heerenveense B 

4. D.W.P 
5. Heerenveen 
6. de Blesse  

Eyupillen  	 
1. V.V.I. 
2. Langweer 
3, E.B.C. 
4. Renado 
5. T.O.P. 
6. D.W.P. 1  

Ejwillen 
1. s.e. Joure 4 
2. D.W.P. 2 
3. Heerenveense Boys 4 
4. Oudehaske 2 
5. Nieuwe schoot 4 
6. f.c. Wolvega 4 



UIT DE PERS 
Deze maand willen we weer onze correspondent J.M. uit D. bedanken 
voor het onderstaande verslag en foto welke hij wist te bemachti-
gen bij de Lemster Courant. Deze Courant schreef een mooi stuk over 
de bekerwedstrijd D.W.P. Lemmer, dit in tegenstelling tot onze 
"eigen"  Jouster  Courant. 
Zoals iedereen inmiddels weet won Lemmer de wedstrijd na straf-

schoppen, erg interressant was dat de volgende tegenstander bij winst 
Joure zat, was, vandaar onderstaand ook een klein verslag van deze 
wedstrijd. 	'Jennifer wint van DWP door strafichoppen  

VV  Lemmer in volgende bekerronde 

Afgelopen dinsdagavond trad  Lem  met in 
Sint John nnesga aan voor de bekerwed-
strijd tegen  DWI).  
Dat  DWI)  twee klassen lager speelt was 
deze avond niet te merken. DWP trok 
di  mkt  na de all rap furieus van leer en na 
drie min uien stond Lemmer al op een 1-0 
achterstand. Gaandeweg de eerste helft 
kreeg Lemmer meet grip op de wedstrijd en 
in dde eerste spelperiode werd bet door 
een doelpunt van Hans Portijk I-1 
In de tweede helft had DWP de beste papie-
ren, maar doelman Hennie Portijk behoede 
z'n ploeg voor een afgang. 
Na negentig minuten voetbal was de stand 
nog steeds gelijk en men maakte zich op 
voor de verlenging. De scheidsrechter  

• Hans Portijk gevaarlijk voor het DWP doel, 
• maar de keeper van de thuisklub zal het schot 

stoppen. 	 foto aijen lodewijk 
besliste echter dat er direkt strafschoppen 
moesten worden genomen. 
DWP begon en miste, Lemmerschoot raak. 
Ook de tweede kans voor DWP ging naast 
en Lemmer trof weer de roos. De derde 
kans van DWP werd door doel man Portijk 
geschopt. maarJob Wissing schoot tegen de 
lat. Nadat beide ploegen elk nog een straf-
schop hadden benut ging Lemmer een 
ron de verder. 
Om in de tweede klasse een goede partij 
mee te kunnen spelen zal trainer Haan bier 
en daar nog wel aan zijn elftal moeten 
sleutelen. 

4Z*SS.3.  Lemmer — Joure 4-0. Bij rust 
had de thuisclub een 1-0 voor-
sprong door een doeltreffende ac-
tie van Hans Portijk 1-0. Lemmer 
kreeg na de pauze vleugels, het-
geen werd uitgedrukt in goals van  
Rene  Hamstra 2-0, Peter van Bee-
nen 3-0 en Jan Sloothaak 4-0. Met 
wat meer accuratesse had deze 
stand nog hoger kunnen uitvallen. 

DWP — Lemmer 1-1. (L. vvns) 
De start van DWP beloofde veel, 
omdat binnen twee minuten Wij-
nand Dijk de openingstreffer op 
zijn naam bracht, 1-0. Het was 
Hans Portijk die na twintig minu-
ten de partijen op gelijke hoogte 
bracht 1-1. Zowel voor als na de 
rust werd in dit spannende duel 
niet meer gedoelpunt. Met het 
nemen van strafschoppen toonde 
Lemmer zich de betere. 



D.W.P. 4 - W.P.B. Sneek.  

Na deze week 2 x een oefenwedstrijd te hebben gespeeld begon 
zaterdag de competitie. Met een paar nieuwe spelers en een 
nieuwe leider (Henk de Vries) gingen we vol goede moed op weg 
naar Sneek. 
Na de tactische bespreking en de warming up begon de wedstrijd. 
Direct na de aftrap bepaalde D.W.P. door goed samenspel de wed-
strijd. Een goal kon ook niet uitblijven. Johannes Heeringa 
viel de eer te beurt om via een hard schot van ongeveer 20 me-
ter de eerste goal van de competitie te scooren. Enkele minuten 
later werd het 2-0 door Jan v.d. Wal. D.W.P. speelde goed samen 
maar het scooren lukte niet meer. De goed genomen hoekschoppen 
genomen door Bouke de Jong werden door Wiepie Krist waar doel-
man en paal stonden in de weg. Ook  Rolf  Eppinga miste enkele 
goede kansen met hoofd en voet. 
Na de rust gingen we met een iets andere opstelling het veld in. 
Het samenspel was prima maar de kansen werden net als in de lste 
helft te weinig benut. Toch wist Wijnand Gootjes na goed aangeven 
van Bouke de Jong 3-0 te scooren. Voor onze laatste man Wietse 
Toering was deze stand nog niet mooi genoeg en via een lange 
sprint van achter en een "een tweetje" met Wiepie Krist maakte 
hij een schitterende goal 4-0. Bouke de Jong had dit gezien en 
dacht het moet nog mooier kunnen. Na een voorzet van Johannes 
Heeringa nam Bouke de bal in égá keer op zijn schoen en scoorde 
een goal die je zondags in Studio Sport maar zelden ziet. 
Eindstand 5-0 voor D.W.P. en dat was een goed begin van de compe-
titié. 

EEN VERSLAGGEVER VAN HET 4E ELFTAL.' 

""•'''s****""*""e'Wohei""el"dibli."1" 

 

MEDEDELINGEN 
Langs deze weg willen wij de spelers-leiders en trainer hartelijk 

dank zeggen voor de mooie kadois die wij mochten ontvangen met de 

geboorte van ons dochtertje en zusje Lenie. 

Lammert Veen, Margje Boonstra en Albert 

Trekker 136 	Heerenveen 

• • ' ••••••• 

* tijdens de zomerperiode een illegale draver, Is morgens vroeg om 
7 uur, op het veld van D.W.P. rondjes liep, dit in de persoon van 
Tjitse van der Wal??? 
Jan Sloothaak in het derde met gele veters in de schoenen  spent???  

* Alie Andringa onze nieuwe verzorgster is, nadere kennismaking 
in het volgende clubblad???? 

* er een nieuwe vacature wordt gevraagd voor de C junioen??? 



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 

amtraclOjittsigtrij 
painnen1 

715 MAR EEN WEET, 
WAAR U VOORTREffElIJK EET. 

CA NET EENS BIJ ONS PROBEREN, 
EN  CI  ZULT NOOIT  DETER  
ADRES BECEREN 

CAFETARIA "T CENTRUM" 
G. de Graaf. 

naast  de Jouster Toren. Tel. 3390  

Vellig autorijden met onze rijopleiding 

AUTORIJSCHOOL VALKEMA 
VAMORMI 

SCHEEN 53 - JOURE - 1;2 05138-2964 
De autorijschool met Bovag-garantie 
Theorieles is wekelijks te bezoeken. 

Bel vrijblijvend voor al uw informatie boven- 
staand telefoonnummer 

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

EN DOE-HET-ZELVER  it  
MIDSTRAAT 151 - JOURE 

REGTS 

SPORTKLEDING 

Ook het speciale adres voor 
HENGELSPORTARTIKELEN 

Midstraat 39 
Tel. 2647 

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

Ga eens een praatje maken 
met uw sportspeclalist 

VIDEOTHEEK 
LEKTUURHAL 

FOTOHANDEL 

MIDSTRAAT 153- JOU RE 

SIRENC 
Sc hoen 	vice 
lihdoinsal III, Jove 

clean inn  stomerij  
1" Jo" 

I 

SCHOENREPARATIE 
Snel, voordelig 

en goed. 
Stomerij ouderwets 

goed en niet duur. 

• 

4
Te

zi 

 „de lelie" 
CZY2e.2ndiekleeznAl; 

o en %eke Feenstra 
Muistraat 102 —Joure— Tel 245E3 

X DROGISTERIJ 

ORNEL1S 
Midstraat 130 - JOURE - Tel. 05138-2563 

Voor drogisterijen 
cosmetica 

foto's ontwikkelen 
lederwaren 

schoonheidssalon -- zonnebank  

BIN NEI DE  HAL!  

( 

IIPEKOER 
EK FOAR WERNINGYNRJOCHTINO 

In ;OMEN 

Us lepeningstIlden binnel 
woanattola fan 9.00 oant 18.00 

mom 
hoods fan 9.00 oant 21.00 pore  



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

Uitslagen, stan-
den, topscorers. Na-
tionaal éti inter-
nationaal. '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 EX WM», WEDZEKMATUAGEN or eaVIDAVJO240 VAN DE YOETLW444 VAN HET 151111110 

DINSDAG SOHN FREDEROC.STADI ta+ DE saikouwsolurrosntof ce + toronps 000it 194 E8CENOE NEDENANDE; 

WOENSDAG worm:mu:EN un vorram orreamonkt,  news ova  woetspAGwtommom 
DONDERDAG MAAS 710EG VAN HET JAAr  saran  EN MUIATIES,EUROPEE.5 TOPSCOPELSTANOEN,  muck++ EC  

VRIJ DAG BEIANGEUKSTE TEAMMEVWS  MT  EatSTE WSW 

ZATERDAG IfIANGRIASTE Twmerws eamsat, uffstAcno oununo EH INGRAM 	
. 

ZON DAG unsuctm NAnonija EN ma/0w~ VAN ZATEIDAG EN tAusrE untax-menes 

'T IS WEER FUN  LANGS  DE WN  

KOM VOETBALLEN! 

WORDT LID .. 
welkom bij 	 

voetbal de  
vereniging UJi tE  

AANMELDEN BIJ R.VISSER—DE VRIES 05137-1739 	Peal  

.6).4  rip  

Wanneer we met z'n allen weer bezig 
zijn op het sportveld of in de sporthal, 
snuffelen anderen in onze kleedkamers. 

Terwijl wij sportief op jacht zijn naar 
de overwinning, wordt een ander soort 
winst zorgvuldig door onsportievelingen 
opgestreken. Dure kledingstukken 
en belangrijke papieren. Geld, 
cheques, sieraden en horloges. 

Zo wordt voor velen de  

sportdag een stropdag. Laat daariirr—i 
geen waardevolle spullen onbeheerd 
in de kleedkamer achter. 

Laat horloges en sieraden liever 
thuis. Neem niet te veel geld mee en 
géén papieren die u bij 't sporten 

toch niet nodig hebt. Voorkoming 
van misdrijven. 

Zo noemen wij dat En is 
dat nou zo moeilijk...? 

. VOORKOMING 
MISDRUVEN 

Eentaakvandepolitie bn u. 
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nog even doen. 

Hallo beste sportvrienden  

De competitie is weer los 
en er wordt al weer aardig 
gescoord voor de nodige 
punten. Ook de doelver-
dedigers zullen weer 
proberen zoveel mogelijk 
de nul vast te houden. 
Doelverdedigers en schutters 
veel succes toegewenst in 
dit voetbal-seizoen namens 
de redaktie. 

Wij hopen aan het eind de records 
van de afgelopen twee seizoenen 
te breken, dus zet hem op en sta 
op scherp, dan zal dit wel slagen 

Dan over het invullen van de uit-
slagen op de lijsten welke op het 
prikbord hangen. Voor de nieuwe 
leiders ook nog maar eens 	DE 
LIJSTEN HANGEN NAAST DE HEREN WC 
BOVEN DE KAPSTOK !!! 
De lijsten worden er dinsdagavonds 
afgehaald door mij en dan zie ik 
graag dat alles is ingevuld. Dit 
bespaart mij nl. veel telefoontjes 
Dus leiders: Tracht de lijsten in 
te vullen meteen na de wedstrijd, 
dan zit alles nog fris in het 
geheugen. Bent u het zaterdags 
vergeten dan kunt u het op de 
training van maandag- of dinsdagavond 
Ook als uw 
of volgens een 
bedankt en een 

elftal niet heeft gespeeld door een afgelasting 
vrij programma, vul dit in. Leiders, alvast 
sportief seizoen toegewenst met uw elftal. 

Arjen 

IN MEMORIAM II 
Met leedwezen nam het bestuur en de redaktie kennis van het 
overlijden van Folkert de Jong en Harmen ten Hoeve. 

FOLKERT DE JODIG, de laatste jaren donateur en trouw bezoeker 

van diverse wedstrijden, overleed op 26 augustus j.l0 
op de leeftijd van 66 jaar. 

HOEVE,  zijn naam komt regelmatig voor in de archieven 
van onze vereniging, 0_ D W0_0 -er van de eerste beginjaren. _  

Hij overleed op 14 juli j.l0 op de leeftijd van 73 jaar. 

Wij wensen de familieleden sterkte en condoleren hen allen met 
het heengaan. 

-0- 	-0- 0 0-0-0-0-0 0-0-0-0 0-0- -0- 	-0- - -0-0- . -0- 

-. -11 



WEDSTRIJDPROGRAMMA ° S 

5 sep 
12 sep 
19 sep 
26 sep 
3 okt 

	

25 aug 	(beker) 	D.W.P. 

	

1 sop 	(beker) winn D.W.P./Lemmer- 

2.2n22-11si.e_Dow.P. 	1  
14.30 
14.30 
14.30 
14.30 
14.30 

- Lemmer 	aanvang 
winn 0.V.V.0./Jo1kre 

corn  etitie D.W.P2_2 

18.30 uur 

- D.W.P. 	2 
- Q.V.C. 	2 
- Y.V.(% 2 
- D.W.P. 	2 
- Blauw Wit 4 

1245  

1215  

14.30 
14.30 

0 
14,30 

D.W.P. 	- Oudega W 
Y.V.C. 	- D.W.P. 
Oeverzwaluwen - D.W.P. 
D.W.P. 	- Woudsend 
Makkum 	- D.W.P. 

C.S.L. 	2 
D.W.P. 2 
D.W.P. 	2 
Heorenveense Boys 2 
D.W.P. 	2 

10 okt 30  ronde beker of inhalen inhaalprogramma 
17 okt D.W.P. - Hielpen 14.30 Drachtster Boys 3 - DOW.P. 	2 14.30 
24 okt C.V.V.O. - D.W.P. 14.30 D.W.P. 	2 - Joure 2 1430  
31 okt D.W.P, - M.S. 14.30 Wolvega 2 - D.W.P. 2 12.30 
7 nov de Walde - D.W.P. 14.30 D.W.P. 2 - Leeuw Zwaluwen 3 14.30 

14 nov 4e  ronde beker of inhalen inhaalprogramma 
21 nov D.W.P. - Zeerobben 14.30 0.N.T. 	2 - D.W.P. 2 1200. 
28 nov R.W.F. - D.W.P. 14.00 D.W.P. 	2 - S.D.S. 	2 140" 
5 dec Oudega W - D.W.P. 14.30 D.W.P. 2 - C.S.L. 	2 14.,J) 
12 dec D.W.P. - Y.V.O. 14.30 Q.V.C. 	2 - D.W.P. 2 1430  0 
19 dec 
30 jan 
6 feb 

inhaalprogramma 
inhaalprogramma 
hervatting competitie 

inhaalprogramma 
inhaalprogramma, 
hervatting competitie 

a.911Witie D.W.P. 4 
5 sep D.W.P. 3 - sc Joure 3 13.00 W.P.B. 	3 -.D.W.P. 4 1430  

12 sep D.W.P. 3 vrij D 	- Q.V.C. 4 . P . W . 3 13.00 

19 sep Heerenv Boys 3- D.W.P. 3 12.15 D.W.P. 	41 	- E.B.C. 2 
130  26 sep D.W.P. 3 - Franeker 2 13.00 Delfstrahuizen 3 - D.W.P. 4 21 

3 okt Drachts Boys 5- D.W.P. 3 14.30 D.W.P. 4 - Oeverzwaluwen 3 13.00 

10 okt D.W.P. 3 - Makkum 2 13.00 - Makkum 3 D.W.P. 4 14.30 

17 okt D.W.P. 3 - Y.V.C. 3 13.00 Joure 5 - D.W.P. 4 15.00 
24 okt Oudega W 2 	- D.W.P. 3 13.00 D.W.P. 4 	- Oudega 3 13.00 

31 okt D.W.P. 3 - N.O.K. 2 13.00 Heerenveense Boys 6 - D.N.P. 4 12. 
7 nov 

14 nov 

Blauw Wit 5 - D.W.P. 3 
inhaalprogramma 

14.30 D.W.P. 4 - Balk 3 
inhaalprogramma 

13.00 

21 nov D.W.P. 	3 - 0.N.5. 	4 13.00 - T.O.P. 	2 	D.W.P. 4 14.30 
28 nov Makkum 2 	- D.W.P. 3 12.30 D.W.P. 4 - Makkum 3 13.00 

5 dec  so  Joure 3 -  D.W.P. 3 14.00 D.W.P. 4 - W.P.B. 3 13.00 

12 dec 
19 dec 

D.W.P. 3 vrij 
inhaalprograrama 

Q.V.O. 	3 - D.W.P. 
inhaalprogramma 

4 12.30 

26 dec t/m 31 jan winterstop 26dec t/m 31 jan winterstop 



19 sep 
26 sep 

3 okt 
10 okt 
17 okt 
24 
31 
7 

14 
21 
28 
5 
12 
19  

okt 
okt 
nov 
nov 
nov 
nov 
dec 
dec 
dec 

vervolg wedstrijdprogramma's (beker: 8/9  24/9 24/10 14/11) 
£211,2211112.2W.p2_2 

12 	Akkrum 2 
19 	Oudehaske 
26 	D.W.P. 5 

3 	Scharnegoutum 5 
D.W.P. 5 
sc Joure 7 
inhaalprogramma 
D.W.P. 5 
T.O.P. 4 
D.W.P. 5 
D.W.P. 5 
D.W.P. 5 

5 	inhaalprogramma 
12 	inhaalprogramma 
19 	t/m 21feb winterstop 

(beker: 8/9  24/9 24/10 14/11) 
competitie B  junioren,. 

12 sep D.W.P 	Heerenv Boys 
19 sep D.W.P. 	Tijne 
26 sep Read  Swart 	- D.W.P. 
3 okt D.W.P. vrij 
10 okt D.W.P. vrij 
17 okt D.W.P. 	Mildam 
24 okt inhalen of beker 
31 Okt Tijnje 	- D.W.P. 
7 nov D.W.P. 	- Read  Swart  
14 nov Heerenv Boys 4 - D.W.P. 
21 nov D.W.P. vrij 
28 nov Mildam 	- D.W.P. 
5 dec inhaalprogramma 
12 dec inhaalprogramma 
19 dec t/m 27 feb winterstop 

(beker: 4/9 23/9) 
coppetitie_D  puyillen 

12 sep 	Delfstrahuizen 

10 okt 
17 okt 
24 okt 
31 okt 
7 nov 
14 nov 
21 nov 
28 nov 

dec 
dec 
dec 

sep 
sep 
sep 
okt 

D.W.P. 
Oudehaske 
D.W.P. 
de Blesse 
D.W.P. 
D.W.P. 
inhaalprogramma 

Heerenveen 
Delfstrahuizen 
D.W.P. 
Heerenv Boys 
inhaalprogramma 
inhaalprogramma 
t/m 27 feb winterstop 

- D.W.P. 
- Heerenveen 
- DO W. 
- de Blesse 
- Heerenv Boys 

Oudehaske 
- D.W.P. 
- D.W.P. 
- de Blesse 
- D.W.P. 

- D.W.P. 5 
D.W.P. 5 

- T.O.P. 4 
- D.W.P. '5 

Seharnegoutum 5 
- D.W.P. 5 

- Oudehaske 
- D.W.P. 5 

Akkrwn 2 
Scharnegoutwn 5 
se Joure 7 

cc, 

0,» 

12045 

comp,etitie_A_Aunioren  
14.00 Sleat 	- D.W.P. 
12.45 Oeverzwaluwen D.W.P. 	10.45 
11.00 D.W.P 	- Oudega W 	11.00  
12.15 Woudsend 	- D.W.P. 	10900 
11.00 D.W.P. 	- Woudsend 	11000 
13.15 0.N.S. 2 	- D.W.P. 	10.30  

inhaalprogramma of beker 
11.00 D.W.P. 	Oeverzwaluwen 	11.00 
12.30 Oudega W 	- D.W.P. 	11.00  

- S 11.00 D.W.P. 	leat 	11.00  
11.00 D.W.P. 	- Woudsend 	11.00 

D.W.P. 	- 0.N.S. 2 	11.00 
inhaalprogramma 
inhaalprogramma 
winterstop t/m 27feb 

(beker: 8/9  24/9 24/10 14/11) 
competitie  C lunioren 
D.W.P. 
D.W.P. 
V.O.G. 
D.W.P. 
Oldeholtpade 

11.00 D.W.P. 
inhalen of beker 

10.00 Mildam 	D.W.P. 
11.00 D.W.P. 	V.O.G. 
10.30 Oudehaske 	D.W.P. 

Oldeholtpade 	D.W.P. 
11.15 de Blesse 	D.W.P. 

inhaalprogrammá 
inhaalprogramma 
t/m 27 feb winterstop 

(beker: 9/9 16/9) 
competitie  E  pupillen 

10.00 D.W.P. 	E.B.C. 
10.15 T.O.P. 	D.W.P. 
10.00 Langweer 	D.W.P. 
10.00 D.W.P. 	Renado 
10.00 Renado 	D.W.P. 
10.00 D.W.P. 

inhaalprogramma 
10.00 
10.00 
10.00 
11.00 
10.45 

inhaalprogramma 
inhaalprogramma 
t/m 27 feb winterstop 

4 	11.00 
11.00 
10.00 

• Oudehaske 
- Mildam 

D.W.P. 
- Oldeholtpade 
- D.W.P. 

de Blesse  

11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
10.00 
11.00 

11.15 
11.00 
9.00 
10.00 
10.00 

10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
11.00 
10.00 

10.00 
10.00 

9.30 
10.00 
9.30 

D.W.P. 
D.W.P. 
E.B.C. 
Renado 
V.V.I. 

- T.O.P. 
- Langweer 
- D.W.P. 

D.W.P. 



competitie dames 
D.W.P. 
T.F.S. 
D.W.P. 
Haulerwijkse 
D.W.P. 
fe Wolvegn 
Oerterp 
beker of 
Udiros 
D.W.P. 
D.W.P. 
de Griffioen 
D.W.P. 
Lemmer 
D.W.P. 
inhaalprogramma 
winterstop t/m 31 

— fe , Lvega 
- Wispolia 
- D.W.P. 
- T.F.S. 
- D.W.P. 

Haulerw: 

jan. 

15.00 
15.00 
15.00 
13.45 
15.00 
13.00 
14.00 

14.00 
15.00 
15.00 
10;00 • 
15.00 
14.00 

— de Griffien 
— D. W.P. 
- Lemmer 

Boys — D.W.P. 
- 0.N.T. 
— D.V.P. 
— B.W.P. 

speld in zilver uitgereikt. Meer 
werk was er voor de bondsofficial 
aan de winkel. Een gouden speld 
was er voor penningmeester U. 
Gongrijp met zijn 40 jaar trouwe 
dienst en dan nog een zilveren 
voor het DWP manusje van alles  
Age  v. d. Meer. Ja de topmensen 
van het Sint Johannesgaster DWP 
werden door de bond wel in het 
zonnetje gezet. Pursang clubmen-
sen. 

Voetbal.zelfsik doe het 
In de wekelijkse rubriek 
"Voetbalallerleio van de 
Heerenveense Courant, 
waarin trouwens de laatste 
weken steeds weer van 
ij.W.P. in komt te staan, 

vervolg wedstrijdprogramma's 

5 sep 
12 sep 

competitie 3 2 pupillen, 

10.15 Oudehaske 2 	D.W.P. 2 
19 sep D.W.P. 2 Heerenv Boys 4 10.30 
26 sep D.W.P. 2 — fe Wolvega 4 10.30 
3 okt se Joure 4 D.W.P. 2 10.00 

10 okt D.W.P. 	2 —  so  Joure 4 10.30 
17  okt 
24 okt 

Nieuweschoot 4 
inhaalprogramma 

— D.W.P. 	2 9.45 

31 okt Heerenv Boys 4 D.W.P. 2 11.30 
7 nov fe Wolvega 4 D.W.P. 2 10.00 
14 nov D.W.P. 	2 Oudehaske 2 10.30 
21 nov D.W.P. 2 — se Joure 4 10.30 
28 nov D.W.P. 	2 Nieuweschoot  4 10.30 
5 dec inhaalprogramma 
12 dec inhaalprogramma 
19 dec winterstop t/m 27feb 
26 dec 

Programma 
vierde klas A 

5 september: CVVO - IJVC, Hielpen 
- WWS, Makkum - De Wás1de, 
Woudsend Zeerobben, Oeverzwalu-
wen -RWF, DWP- Oudega W 
12 september: WWS - CVVO. De 
Wilde - Hielpen, Zeerobben - Mak-
kum, RWF - Woudsend, Oudega W - 
Oeverzwaluwen.IJVC- DWP 
19 september: WWS - 1JVC. CVVO 
- De Wilde, Hielpen - Zeerobben. 
Makkum - RWF, Woudsend - Oude-
ga W, Oeverzwaluwen- DWP 
26 september: De Wálde - WWS. 
Zeerobben - CVVO, RWF - Hielpen. 
Oudega W - Makkum, DWP - 
Woudsend. IJVC-Oeverzwaluwen 
3 oktober: De Wálde - IJVC, WWS - 
Zeerobben, CVVO - RWF, Hielpen - 
Oudega W. Makkum - DWP. Wouds-
end -Oeverzwaluwen 

17 oktober: Zeerobben -De Wálde, 
RWF - WWS, Oudega W - CVVO. 
DWP - Hielpen, Oeverzwaluwen - 
Makkum,IJVC- Woudsend 
24 oktober: Zeerobben - IJVC. De 
Wálde - RWF, WWS - Oudega W. 
CVVO - DWP, Hielpen - Oeverzwa-
luwen. Makkum- Woudsend 
31 oktober: RWF - Zeerobben. Ou-
dega W - De Wálde, DWP - WWS. 
Oeverzwaluwen - CVVO. Woudsend 
- Hielpen. 1JVC - Makkum 
7 november: RWF - IJVC, Zeerob-
ben - Oudega W. De Wálde - DWP, 
WWS - Oeverzwaluwen, CVVO - 
Woudsend. Hielpen - Makkum 
21 november: Oudega W - RWF, 
DWP - Z,eerobben. Oeverzwaluwen - 
De Wálde, Woudsend - WWS, 
kum - CVVO. Hielpen- 1JVC 
28 november: 1JVC - Oudega W. 
RWF - DWP, Zeerobben - Oever-
zwaluwen. De Wálde - Woudsend. 
WWS - Makkum. CVVO - Hielpen. 

Voetbalallerlei 

een keer tegen ons eerste elftal willen oefenen. 

haalden wij nevenstaand verslag

is

T

1

o

4

cl

i

e_ en goed 

beetje meer in de picture staat. Misschien 
teken dat je als K.N.V.B.-ploeg toch een 

dat, sonrili c,,o omliggende verenigingen toch eens 

3. Onze nieuwe Regio KNVB club 
„De wite pael" ziet met spanning 
de aanstaande competitie tege-
moet. Onze nieuwe KNVB club? 
Dat is niet juist. Het 2e elftal van 
DWP speelt al jaren res. 3e kl. 
KNVB za. De omgekeerde wereld. 
Eerst het tweede daarna het eer-
ste. 't Mag 'm niet hinderen. Bij 
deze club is mevrouw Visser - de" 
Vries al 25 lange jaren secretares-
se. Mijn pet af mevrouw Visser. 
Voor die 25 jaar trouwe dienst 
werd dan ook recentelijk door 
KNVB bestuurslid de heer Minne 
Modderman - DWP-er in hart en 
I 	- de KNVB waarderings- 
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OWS 

. RALS 
Grond- en 

sloopwerken 

B 

M.J.HOGEBOOMSTRAAT 1 
SINTJOHANNESGA 

telefoon 05137-1269 

L-J 
Burg. Kuperusplein 59 

Telefoon 05130- 24899 

Fake dag verse croissants, frans 
stokbrood, Italiaans softijs, 
vanille- en roanijs. 

V •  

ff 
voegbedrijf en gevelrestauratie 

Fok 27 / 8441  BM  Heerenveen 
Telefoon 05130-25893 

PI uimveebedrijf en eierhandel 

TH.VISSER & ZN. 
J.Veldstraweg 19 - Ouwsterhaule 
Telefoon 05137-1369 b.g.g. 1732 

.7,•zz 	Griend Sport • < 
VOOR HET >45k/ 0'1  EAR.  d(  IN IEDER 

BETERE WERK 	01 MERK 

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

Café-Restaurant - Zaalacconunodatie 

„HET ANKER" Hollandiastraat 50 
te Scharsterbrug 

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

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

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

Sigaren Magazijn 'T HOME 

JELLE VAll DELDEti 
MIDSTRAAT 63 JOURE - T.O.  JOUSTER  TOREN 

!Lotto: ...elke week de 
kans van 	Pe=mona 
uw leven 

EN VERGEET HET CIJFERSPEL NIET 

INRUIL - FINANCIERING - GARANTIE 
OOK VOOR ALLE VOORKOMENDE REPARATIES 

UW ADRES 

Autobedrijf 
LUC HOF  by  

ROTTUM - Tel 05137-1322 

De kleine zaak met de Grote Service 

1014G  
ltS ‘194  

‘10 ,Gyk 
'` g.14 oe° 

SPORTHUIS 
DE LEEUW 
DRACHT 56- 58 
HEERENVE EN 
TELEFOON 22418 



Transportbedrijf 

Nico de Wolff 
HANDEL IN 

RUWVOEDERS 

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

ittEsiivi4 4  
44; 

2211751r  MOO 
ItS1,t mg0' •Puzevouty4,- n5\ 

/? HORNE TEL— 

(1, 

-Ïastitl.n4"-b_DO- 
Bij INSTITUUT "NOORD" 
leert U typen zo het hoort. 
Complete opleiding BLIND-00EN voor 
slechts f 295,- nu ook  hi  Si. Johannesga 

Rots terhaule 
Voor inlichtingen: 

i 	 .9jA 
245119- 3.01 1 OID 

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

DOULNWe, EnIDeirts 
Pickwick Thee  

Spullen voor stal en tuin 
voor koe en ram 

dat kan bij g ROELOF KOOPMAN 
HANDELSONDERNEMING 

ROELOF KOOPMAN, 
SCHARSTERBRUG 

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

UwVictoria-Vesta 
adviseur 

wil even nagaan of 
harde tackles 

In de polis staan. 

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

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

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

uw adviseur: 

R. JAARSMA  

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

Victoria-Vesta ] 
'nvelliggevoel 1 JilL  

verzekeringen 
hypotheken 
financieringen 



D.W.P. bekerd tegen Lemmer. 

van onze correspondenten, 

Na een wat tegenvallen aflassen van de wedstrijd zaterdag j.l. tegen 
C.A.B. was het dinsdag zover. 
De eerste wedstrijd voor D.W.P. was tegen Lemmer, uitkomend in detweede 
klas K.N.V.B. 
Het in grote getale opgekomen publiek zorgde net als afgelopen seizoen 
voor een gezellig doch fanatiek sfeertje op ons huiselijke sportpark. 
Na een lekkere warming-up en pep-talkje van coach de Vries begonnen we 
vol goede moed en 'mai  it  hier op 'e tosken' aan dit openingsduel. 
De ploeg was na enkele uitzonderingen gelijk aan vorig seizoen. 
Spuitgast Henk van der Wal en Yke de Jong vertrokken, nieuw aangekocht 
werd Aiko  Nieman  uit Heerenveen, en Wynand Dijk maakte zijn rentree in het 
eerste team.Onder de lat verscheen Mindert Mulder, die op de afdelopen 
trainingsavonden bewees in uitstekende vorm te verkeren. 
Na de aftrap bleek algauw dat het technisch sterk en zeer taaie D.W.P. 
zich niet zo gauw gewonnen zou geven ondanks het klasse-verschil. 
Integendeel, al in de tweede minuut was het raak. 
Na het gebruikelijke getik in onze gelederen was het  'good old'  Geert 
1)ijkstra die scherp passte op kmand die zich een koele benutter toonde 
,n de stand op 1-0 bracht. 
Ons sportparkje trilde op zijn grondvesten door het gejuich van het uit- 
zinnige publiek, waarvan de meesten zich net een plaatsje verschaften, 
aan de lijn, met een uit de kantine gehtv ld 'bakkie troost'. 
Tsjonge, dit belooft wat; hoorde men menigeen al zeggen. 
Lemmer daarintegen toonde zich een waardig tegenstander door al na enige 
minuten een kans te creeren. Men sneed door enige onoplettendheid van 
D.W.P. zijde door onze linies heen, maar stuitten op onze rots in de 
branding, Mindert die van deze actie niet in het geringst onder de 
indruk was. 
Lemmer bepaalde in het verdere verloop van de partij over de nodige stuw- 
kracht te beschikken en waar onze stugge verdedeging het vrij zwaar te ver- 
duren kreeg. 
Dit werd echter op geniale wijze opgelost en zorgde vanaf D.W.P. zijde voor 
de nodige counters en gevaarlijke actie's voor het Lemmer doel. 
Zo was het Willem van der Wal die na een lange spurt over links werd 
bediend door het op verstand goed lopend middenveld. 
Onze 'nestor,  nam deze aangespeelde bal vol op de slof wat resulteerde in 
een juweel van een schot wat de goal maar amper mistte. 
,A'a deze actie kreeg Lemmer zijn toch wel verdiende deel, na goed voorbe- 
reidend werk van hun linkerspits was het hun oplettende spits die 1-1 
aantekende met een degelijke kopstoot. 
D.W.P. was hierdoor niet het minst getroffen en zorgden even later voor 
een nieuwe kans. Na een 'knoerter' hard schot was het Peter Renes die 
gericht en beheerst 	 in het zijnet schoot. 
Na nog wat niet van betekenis zijnde actie's van Lemmer besloot de scheids 
om een bakkie te halen. 
Na het verse 'kopke' betraden we grimmig de groene mat voor de laatste 
45 minuten. Opstelling ongewijzigd. 
Het spelbeeld was gelijk aan dat van de eerste elft; veel kansen aan 
beide zijden. 
De eerste 25 minuten waren voor de Lemmer, door veel beween en snel de 
bal laten gaan, ontstonden gevaarlijke en voor de fans, boeiende momenten. 
Maar zoals eerder genoemd in deze reportage stond onze verdedeging 
stevig in hun schoenen. 
Met name Jan Dijkstra beschikte over zoveel zelfvertrouwen en lichaams- 
beheersing dat hij zo nu en dan gewoon 'eventjes' uitverdedigde via de lat. 
Dit werd allemaal luidruchtig toegejuicht door het publiek, en waarbij ons 
dynamische duo de Vries-de  Hey  menige zucht van verlichtig slaakten. 



In het verdere gedeelte van de tweede helft kreeg D.W.P. nog enkele 
mogelijkheden Geert  (good old)  Dijkstra schoot na keurig te zijn vry ge-
speeld rakelings over. 
Willem van der Wal schoot na goed voorbereidend werk van Klaas Huisman 
op de lat. 
Echter dit duel was net zoals vele grote ontmoetingen in de K.N.V.B.-
duels gedoemd tot een gelijk spel. 
Dus "pengels". 
Het publiek was uitzinnig zou "us ploegje" dan toch verder bekeren. 
D.W.P. zag hun schutters echter missen, maar liefst 3 van de genomen  
penalties  werden gemist, nl. door Jurrit, Willem, en Klaas (dit voor de 
statistici onder ons). 
Alleen Jappie "de neus" Otter verzilverde op Johan Neeskens-achtige wijze 
ode elf-meter. 
Idereen voelde nu op de "klompke's" aan dat Lemmer verder ging bekeren, 
D.W.P. echter bewees al in hun eerste pot dat zij minstens net zo goed en 
succesvol zullen gaan presenteren in de vierde klas K.N.V.B., als dat zij 
in voorgaande jaren in de F.V.B. deden. 
9e meesten keerden dan ook tevreden huiswaarts. 

Uw Jurrit. 

D.W.P. 1 -4- Oudega-W 1  

Na een goede voorbereiding van het eerste elftal van D.W.P., moesten we 
zaterdag 5 sept 0  onze eerste wedstrijd in de K.N.V.B. spelen, en wel tegen 
Oudega-W. 
We beOnnen mijn inziens te behoudend aan de wedstrijd, natuurlijk wil je 
je eerste wedstrijdcinfle K.N.V.B. niet verliezen, maar met dit materiaal 
kan/moet D.W.P. een goede middenmoter worden. 
Dus moeten we gewoon ons eigen spelletje spelen, zoals we dat afgelopen 
seizoen in de F.V.B. deden. De bekerwedstrijd tegen Lemmer was het goede 
voorbeeld dat we het wel kunnen, dus heren van het eerste elftal van 
D.W.P. "de kop der .goar". 
We kregen de eerste 20 minuten enkele goede kansen, maar de voorwaartsen 
van D.W.P. stonden (nog) niet op scherp. Maar dat komt nog wel, 
Na ongeveer een half uurtje spelen kwam D.W.P. verdiend op voorsprong, 
Jurrit (verse bol) Visser bracht de bal uitstekend voor het doel, waarna 
Klaas Veenma de bal ineens op de pantoffel nam, en schitterend 1-0 liet 
aantekenen. 
Daarna gingen we niet goed door waardoor Oudega steedH beter in de wed-
stijd kwam. 
In de pauze probeerde trainer de Vries ons aan het verstand te brengen 
dat we op de zelfde voet moesten door gaan als in de eerste half uur van 
de eerste helft. 
Dus we begonnen weer met goede moed, maar Oudega kwam steeds beter in de 
wedstrijd, In die fase bleek Mindert Mulder (onze nieuwe keeper?) een 
solide sluitpost te zijn. Maar uit een slim genomen vrije trap van Oudega 
moest ook hij capituleren 1-1. DOW.P. probeerde het nog wel, maar de keeper 
van Oudega tikte een prima kopbal van R Heeringa uitstekend uit de ,-ruising 
Oudega kwam een kwartier voor tijd ietwat gelukkig op 1-2, na een -,-;c12immage 
voor het D.W.P.-doel wist een der Oudega-spelers te scoren. 
Volgede week hopen we dat het tegen Y.V.C. beter gaat. 

Eric Clapton. 



De bat is aan flarden gesehoten. Gelukkig is hij nog te repareren, 
mar welk van de vijf stukken past er precies in? 

Zet de batten 7.0 in een drie-
inekvortn, dat de  son'  van elk  
,an  de tlri e zijden steeds pre-
les 20 is. De oplossing vind ie 
.Iders op deze puzzel-pagina. 

Hands! Dat mag natuurlijk niet. Volg de lijntjes 
en probeer et achter te komen welke bal deze 
voetballer met een van zijn handen heeft aan-
geraakt 

•--- 

Je ziet hier negen verschillende ballen. Ze zijn ook niet even 
groot. Hoewel .. twee ballen hebben precies dezelfde afmetinr 
gen. Zoek die even op, wil je? 

- nul! Dat was  eon  heel mooi doelpunt! Maar met welke bal 
werd er gescoord? A, (1, C of I)? Zoek de weg door het doolhof, 
dun kom je er vanzelf wel achter 

Voor onze jeugdige lecten, net aantal is de laatste tijd nog steeds 

stijgende, deze maand weer enkele leuke puzzels. Veel plezierM 

Volg de lijnen en zet zo alle letters op hun plaats. In de bo-
venste sterren verschijnt dan de naam van een bekende voet-
baller. 

—0-17-0- 



SPORT-MEDISCH 
ALLERLEI 

Deze keer een leuk artikel gehaald uit de Koerier, welke blessures 
wil voorkomen bij voetbal, een advies aan ieder voetballend lid 
van D.W.P. om dit artikel door te lezen. 

Blessures bij voetbal I 
In de laatste twee artikelen werden enkele veel voorkomende 

blessures bij het hardlopen besproken. Nu het nieuwe voetbalseizoen 
weer is begonnen lijkt het zinvol ook enige blessures te behandelen 
die we vaak tegenkomen bij deze tak van sport, die helaas nog steeds 
verantwoordelijk is voor de meeste sportletsels. 

Liesklachten 
Er bestaan vele soorten liesklach-

ten. Eén van de manieren waarop 
liesklachten kunnen ontstaan, is als 
gevolg van een acute overbelasting 
van een van de spieren die het been 
naar binnen bewegen (de addukto-
ren). De scheuring van enkele of 
meerdere spiervezels veroorzaakt een 
scherpe, stekende pijn in de lies-
streek, met name bij het trappen van 
de bal met de binnenzijde van de voet. 
De pijn kan uitstralen naar de bin-
nenkant van de dij. Direkt na het ont-
staan van de blessure is verder trai-
nen of spelen vrijwel onmogelijk. 

Faktoren die bijdragen tot het ont-
staan van deze typische voetbalbles-
sure zijn: 
• een te plotselinge en te krachtige 

samentrekking van de adduktoren 
bij het in de grond trappen, een 
blokkering van een kapbeweging 
door de tegenstander of een blok-
tackle; 

• een te plotselinge overrekking van. 
deze spieren bij een verkeerd uit-
gevoerde sliding of het te hoog 
trappen van de bal; 

• onvoldoende warming up en/of 
verkeerd uitgevoerde rekkingsoe-
feningen; 

• spelers met verkorte dijbeenspie-
ren, relatief zwakke buikspieren 
en een beenlengteverschil zijn ek-
stra kwetsbaar. 

Preventie 
Naarmate iemand stijver is, is de 

kans op een liesblessure groter. Het is 
daarom van belang voor iedere trai-
ning een goede warming-up uit te 
voeren om de spieren soepeler te ma-
ken. %Sr een warming-up dus niet 
van grote afstand met de binnenkant 
van de voet keihard op doel schieten. 
Een slechte, maar helaas bij veel 
voetballers ingeburgerde gewoonte. 
• Zorg voor een goede doorbloeding 

door 5 minuten rustig inlopen en 
losmakende bewegingen. Draag 
hierbij een trainingsbroek. Massa-
ge met allerlei smeerseltjes kan 
slechts als aanvulling worden toe-
gepast, maar kan nooit de normale 
aktieve warming-up vervangen. 

• Rek de adduktoren niet alleen met 
gestrekte, maar vooral ook met ge-
bogen knie. 

• Ga daarna verder met diverse bal-
oefeningen ten behoeve van een 
goede doorbloeding en coördinatie. 

• Ptekoefeningen moeten eveneens 
worden toegepast in de  cooling  
down na afloop van training of 
wedstrijd. De  cooling  down kan be-
staan uit ontspannende, losmaken-
de oefeningen en rekoefeningen, 
die bijvoorbeeld onder de douche 
uitgevoerd kunnen worden. Men 
zal daardoor minder last hebben 
van spierpijn, stijfheid en ver-
moeidheid. 

• Doe regelmatig buikspieroefenin- 

gen om een balansverstoring te 
voorkomen tussen de romp- en de 
beenspieren. 

Behandeling 
Als er toch een liesblessure is opge-

lopen dan kunnen de volgende maat-
regelen worden genomen: 
• Loop of steun zo weinig mogelijk 

op het geblesseerde been. 
• Direkt koelen door stromend wa-

ter, een coldpack of ijs (een hand-
doek tussen ijs en been voorkomt 
mogelijke huidbeschadigingen) ge-
durende periodes van 20 minuten 
afgewisseld met periodes van 20 
minuten zonder koeling. Koelen 
kan tot 48 uur na het ongeval een 
positief effekt hebben, maar hoe 
eerder hoe beter. 

• Laat zo snel mogelijk een drukver-
band aanleggen door een deskun-
dige. Gebruik hierbij geen vette 
watten, want dan gaat het effekt 
van de koeling weer verloren. 

• Houd zoveel mogelijk het been 
omhoog zodat het overvloedige 
vocht terug kan zakken en vermijd 
aanspannen en rekken van de spie-
ren die het been naar binnen bewe-
gen. 

• Raadpleeg na deze eerste maatre-
gelen uw huisarts of de eerste hulp 
van het ziekenhuis. Daarna kan 
eventuele verwijzing plaats vin-
den naar het Sport Medisch Ad-
viescentrum (SMA) of naar een fy-
siotherapeut. 

• Trainingen en wedstrijden mogen 
pas hervat worden wanneer de 
sporter volledig klachtenvrij is bij 
belasting van de aangedane spier-
groep. 

Ron du  Bois,  arts 
Sport Medisch Adviescentrum 



Zaterdag 13 juni 1987 3e  J.J.Braber-toernooi. 

Hoewel het al weer enkele weken (zich maar maanden) geleden is dat 
toernooi werd gespeeld, toch nog een klein verslag hiervan. 

Het toernooi was verdeeld in 2 poules, de eerste wedstrijd moesten 
we tegen het Joop Braber-team einduitslag was 1-1. De volgende wed-

str3jd gelijk daarna tegen z.v. Noord (voorin. Herenv. Boijs 4) wonnen 

we in een schitterende wedstrijd met 2-0. Vol goede moed speelden we 

de laatste wedstrijd uit de poule tegen Leeuwarden, 0-3 winst. 

Leider Joke van Hes was dik tevreden, met zon tga de kersverse leider 

van het tweede waarschijnlijk liefst de kompetitie ingegaan. 

Het was een mengeling van eerste, tweede4  derde en vierde elftalspelers 

met als resultaat een zeer goed technisch combinerend elftal. Klasse. 
We werden dus winnaar in de poule en moesten in de kruisfinales tegen 

de nummer twee van poule B n.l. de Mixers ook uit Leeuwarden. 
Dit was weer winst 3-0, dit tot groot ongenoegen van vele Leeuwarders, 

enkele spelers van Cambuur waren er ook bij. 
Door dit resultaat behaalden wij de finale, inde stromende regen 

moesten we tegen Batavus, dit was een team, zonder te discrimineren, 
kleurlingen die zeer goed technisch voetbal die dag lieten zien. 

Wij voetbalden deze wedstrijd zeer goed, wat zelfs resulteerde in een 

penalty, daar de zeer goed spelende Jolt Jager werd neergehaald. 

Hij was het echter ook die de penalty naastschoot, in de allerlaatste 
minuut kregen zij een penalty welke werd gestopd door Jan Knijpstra. 

De eindstand was dus 0-0, door doelschoppen wonnen zij echter het toer-
nooi en werden wij tweede. 

Hoewel het wel lang duurde en slecht weer was vonden al onze spIlers 
het een schitterend geslaagd toernooi en boden allen spontaan aan om 

het volgend jaar weer mee te doen. 
Jan Knijpstra 

De redaktie feliciteerd Margje en groot  Ajax-fan Lammert met de geboorte 

van hun dochter. 
Geboren uit liefde 
kostbaarder dan goud 
een nieuw leven door 
God aan ons 

toevertrouwd 

Met grote blijdschap 
en dankbaarheid ge-
ven wij u kennis van 
de geboorte van ons 
dochtertje 

Helena Janke  
Margriet 

Wij noemen haar 
Lenie 

Lammert Veen 
Margje Boonstra 
zusje van Albert 

25 juli 1987 
Trekker 136, 
8447 BZ Heerenveen 
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Streekelftal 
Langweet niet 
langs DS'79 

LANGWEER - Met maar liefst 8-0 
verloor het Streekelftal Langweer afge-
lopen zaterdag van de eredivisieclub 
DS'79 uit Dordrecht. Zo'n driehonderd-
vijftig toeschouwers waren aanwezig om 
Van der Weel drie maal een doelpunt te 
zien scoren, Van der Wiel twee maal, 
Koudstal en Slagboom één maal en 
Dijkstra van het Streekelftal in eigen 
goal. 

In de rust had de Skarsterlandse jeugd 
een penalty kampioenschép. Mark Mul-
der uit Vegelinsoord was de gelukkige 
winnaar. De kampioensbeker werd hem 
overhandigd door oud -Nederlandselftal 
speler Wim Reisbergen. 

Het Streekelftal bestaat uit voetbal-
lers van Langweer, Oudehaske, DVP, 
Renado en WWS. Scheidsrechter was 
E.A.M. Verwey uit Joure. 

Zaterdag 1 augustus j.1. was de 
wedstrijd van het Streekelftal Langweer 
tegen D.S. '79. 
Voorheen had alleen Klaas Huisman een 
keer meegedaan. 
Dit jaar waren een zestal D.W.P.-ers, 
welke zich hadden opgegeven, betrokken 
bij de voorbereiding. 
Jan Dijkstra,  Durk  Jager, Henk van Hes, 
Klaas Veenma, Klaas Huisman en Rintje 
Heeringa kregen allereerst een training 
en enkele dagen daarna nog een oefenwed-
strijd.  

Durk  Jager en Klaas Veenma vielen daarna 
af zodat er vier spelers van D.W.P. 
overbleven. 
Naar horen zeggen speelden zij ieder 

een prima partij. Rintje Heeringa, welke na het vorig seizoen van 
plan was te vertrekken naar Heerenveense Boijs, doch 	 
toch bleef schoot zelfs tegen de lat en speelde zeer goed. 

D.W.P. 2 - Q.V.O. 2 	12 september 1987  

Met een harde wind in de rug starte D.W.P. redelijk goed, maar door-
dat we teveel tegen onszelf voetbalden konden we niet tot scoren 
komen en leden we teveel balverlies. 
Tegenstander Q.V.O. kon hierdoor enkele malen doorbreken, maar kwam' 
ook al niet verder dan de 16-meterlijn. 
Na een half uur spelen kwam Q.V.O. tot scoren door een dekkingsfout 
van de D.W.P.-verdediging, dus 0-1. 
Na de rust kwam A. de Jager in het veld al duurde dit niet lang (knie-
blessure). Veel scoringskansen kwamen er niet meer, ook niet in de 2e 
helft waardoor er van goed voetbal weinig terecht kwam. A. Holt moest 
door een enkelblessure ook voortijdig het veld verlaten. Eindstand 
dus 0-1 

Speler 2e elftal.  

-.-20-.- 



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 

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

 

LI 

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

SIGARENNIAGAZWN 

DE HEY 
DE ?JERK 3 JOURE 

TEL. 05138.3501  
(ook  lnleveradres  

voor  tote en lotto) 

leak Zoelendal Sport 
Midst/ad 55- Jours tel. 05138-3889 

UW ADRES VOOR ALLE 
SPORTBENODIGHEPEN O.A. 

VOETBAL-, ZAALSPORT-, LOOP- 
EN TENNISSCHOENEN 

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

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

Scheen 51 
Joure 

tel. 05138-3355  

TALBOT- PEUGEOT-DEALER  

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

Voor: LUXE GESCHENKEN 
TUINMEUBELEN 
HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN 

Brilmonturen vanaf 140,.. 

Contactlenzen 

Contactlensvieelstel  fen  

Foto- en Filmartikelen  

Fate's  in 2 dagen klaar 

Op vertoon van deze 
advertentie geven wil 
10 010 korting bij aankoop 
van  eon  complete bril. 
(montuur • glazen) 

1.44EG.22 
MIDSTRAAT 143 TELEFOON 
8501  AK  JOURE 05138-5254 

no nit.  kerk  

voor al uw voegen 
restauratiewerkzaamheden naar 

voegbedrijf S. V.5. w. SLOOTHAAK 
Scharsterhrug 05138.4872 
Reerenveen 	05130.88781 

HERMAN 
KLEINSMIT  

uw echte warme bakker 

In koopcentrum JOURE 

    

veer alle 
voorkomende 
werkzaamheden 
tel.. 05138.6211 bgg 2284 



handel in  bouwmaterialen 
kunststofkozijnen en 
aanverwante artikelen 

Bouw- en Aannemersbedrijf 

FA. H. FABRIEK 
EN ZN. 

Streek 59 
St. Johannesga 
Tel. 05137-1207 

Heerenveen,  BURG.KUPERUSPEEIN 31/ 
KATTEBOS 146/CRACKSTRAAT 21/TOLHUTSWEG  12/ 

Rotsterhaule,STREEK  130 
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VEEHANDEL Fa. PEN 
VOOR AL UW VEE, GEEF HET 

L. EN H. PEN MAAR MEE 

Nieuweweg (COMM. HANDEL) 13 
8463 VE ROTSTERHAULE 
tel. 05137 - 2071 

Streek 87 
8464 NG SINTJOHANNESGA 
tel. 05137 - 1340 

AEI containers  vanuit  Heetenwen... 
vooráluwaftralstoffen  

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

IBA-CONTAINERS 
van 500 tot 5000  lb-.  
Lecligen ter plaatse. 
Een hygiënische bak! 

Tevens mini-containers. 

Rabobank  1:2 
ouldak ~ix 

azdt triad- 271! - 

De 
adve r teerders 
maakten deze 

uitgave 
mogelijk. 
Bedankt 

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

met  melkproducten 
doordeweekse en boodschappen 

DAGELIJKS VERSE  groenten  en  fruit 
(--434--  Jan Stuiver 

SRV Pr. Marijkeweg 35 
tel. 05137-1070 

TECHNISCH BEDRIJF 
idtdyli

nnesna( 

 

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

ERKEND INSTALLATEUR 

Jelle de Jong 
Polle  3 
tel. 05137-1707 

............................. . 	. . * . fnv 	. . 	 . . 	 . 
* Voor alle WERKGEBIEDEN 	* 
* * 
* en ook voor 	* 
* * 
* UITKERINGSGERECHTIGDEN * 
* * 
* Want een ieder heeft 	* 
* * 
* zijn PLICHTEN maar 	* 
* * 
* 66k  zijn RECHTEN. 	* 
* * 
* Voor inf.: W. ZWART 	* 
* * 
* STREEK 81 SINTJOHANNESGA * 
* * 
* tel. 05137-2019 	*  
4**************************** 
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