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BOERDERIJ-
BAR-DANCING 
DISCOTHEEK 
BRUIN  CAFE  

6 types, van 45,5 tot 1:11 kW 
(62- 110 pk) 

met 2- of 4.wieleendrijving ( 
met 50 wieluitstag 

ZENTRASPORT  
INTERNATIONAL  

Voor  I  uw  SPORTIMODIODHEDEN 
on *on GOZD ADM* 
Is hot Nis% *drew  

JAC. DE VRIES 
Dracht 32 
Heerenveen / tel. 24969 

HOGEDIJK 126 SINT JOHANNESCA 
TEL: 05137-1818 

de nieuwe, "intelligente" M-F 3000 trekkerserie 

• De revolummire arekkerserie met 	WElectronic helinfichting met 
'Autotronic' leansmissie-regelang 	zensorpannen .01 uiterst  moan- 

• Supengeluadsarrne vailigheadskabine 	lounge en  allege  werking 
lbeneden 75 clOIA0 mat vael ruimte 
en goed  racial  voor, achter no oprij 

• Volgesynchroniseerde transenassia. 	•  Optic  trataIronic* itekkerprests• 
met 16, 32 of 48 versnellingen; na, 	lie-monitor met progrenmeerbare 
snalheden  Inn  0.9 tot 42 Ren/mr. 	wielslipmgeling en "vergebakende 
voor-  an  echteruat 	 mode" 

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

Mechanisatiebedrijf 

Akkermar 
Streek 36 Sint Johannesga 	Teich:ion 05137.1283/1239 

Gebroeders de oning 
oedkoop 	n waliteit 
VOOR EEN GROOT ASSORTIMENT 

TUIN-EN KAMERPLANTEN! 
en 

NATUURLIJK OOK VOOR 
TUINAANLEG EN ONDERHOUD 

NAAR 

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

Debitant der Nederlandse Staatsloterij 

An van Zwol 
Streek 131 Rotsterhaule 
telefoon 05137-1494 



Van de 
redaktie-
tafel 

voetbalvereniging 

"De Wite 2eal" 

rtotsterhaule 

opgericht 19 juni 1947 

3e  jaargang nr. 2 

Geachte lezers, 
hier zijn we dan weer met het 2e clubblad 

van dit seizoen. Er is in de redactie een 

kleine wijziging opgetreden. itedactielid 

Geert Dijkstra heeft te kennen gegeven te 

stoppen als redactielid. hij kan helaas geen 

tijd meer opbrengen en wil daarom graag een 

stapje terug doen. De redactie respecteert 

de beslissing van Geert en wil hem hierbij 

bedanken voor wat nij allemaal gedaan heeft 
voor dit clubblad. 

Zoals U boven hebt kunnen zien, zijn we al 

weer bezig met de 3e jaargang. 

Je zou nu haast denken, dat ieder lid van D.W.P. weet dat dit clubblad er 

is. Dit schijnt echter niet zo te zijn. In ieder clubblad hebben wij een 

verslagje gehad van de voorzitter, van de secretaresse en van het be-

stuur van de jeugdcommissie. In dit clubblad zult U echter van geen van 

deze personen een stukje aantreffen. Wij, als redactie, vinden dit een 
zeer slechte zaak. Hopelijk de volgende maand beter. 

Ook hebben wij weer verschillende wedstrijdverslagen binnen gekregen. Wat 

ons opvalt, is dat er van de  jell  bijna niets binnenkomt. Eaat wat van je 
horen. Verder hebben wij ook weer de vaste rubrieken, zoals, n In sul-
veren rgne, de kaartruuriek, minst gepasseerde doelman en de topscores, 

en nog vele andere rubrieken. 
Wij wensen U weer veel leesplezier en mocht U iets te melden hebben, 

schroom niet en lever een kopij in. Mocht ij ook iets aan te merken hebben, 

zowel positief als negatief over het clubblad, laat ons het dan horen, 

zodat wij ons ook kunnen aanpassen aan de behoefte van de lezer/lezeres. 

De redactie. 

2.S. Binnenkort worden er weer foto's gemaakt voor de rubriek "Elftal 
van de maand", dus zorg dus dat een ieder weer met mooie schoon 

gewassen shirts op de foto kan. 



SUL VEREN RiNE.) 

A junioren kampioen bij O.V.V.0. te Lemmer 
welk seizoen dit precies is niet bekend. 

Staande v.l.n.r. : Kees Brandsma (leider), Pieter Krikke, Kees Lap, 
Jelle Koeze, Markus Veenstra, Simon Visser, Bart v.d. Berg en 
Broer Akkerman. 

zittend v.l.n.r.:  Durk  Jongsma, Minne Modderman ?, Johannes Visser, 
Geert v.d. Molen (keeper), Siepie de Jonge, 7. 
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De laatste "In 'n sulveren ráne" was alweer in het laatste nummer van 
het vorig seizoen, voor degene die onze clubbladen niet bewaard, 
nog even een terugblik waar ik was gebleven. 

D.W.P. 1 eindigde het seizoen 1955-1956 met 21 punten uit 14 wedstrijden 
op de eerste plaats in de 4e  klasse A. Voor een plaatsje in de noord-
elijke derde klasse speelden D.W.P., Oranje Nassau en Drenthina een 
kleinde competitie, de uiteindelijke winnaar gaat over. 
Hoe dit verliep kunnen jullie lezen uit verslagen gehaald weer uit 
de  Jouster  Courant van destijds. 'helfs werd mij nog een oud overzicht 
gebracht met de opstellingen. 



ZATERDAG 12  =It  • • • ItAtl. St, Johannessg-a: 
17.00•u.: Promotiewedstrijd 

D.W.P,—Oranje Nassau 

	

16.00 	Promotiewedstrijd 
DeLfstrahuizen 2— 

Draciatzter BOy11 

ZONDAG 18 MI 
Joure: 

13.00 u.: Friso-toernooi 
voor B-junloreg 

MAANDAG 14 Dd-EI( 
Oure: 	 • 

	

.20.00 	Hotel van Terwisga 
Voorjaarsvergadering 

hengelsportvereniging 
„Joure e.o." 

."?1  
• ,-*>•..,` 
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SPORT- 
AGENDA 

rroluotie  48  klasse R.N.V.B. 
Zaterda.gmidda.gv oetbal 

Door met 3-1 In Groningen van Oranje 
Nassau te winnen,  heart  L.W.P. zich dus 
vuliecug hersteld Van de nederiaag welke 
thuis tegen Drenthina werd geleuen. Bravo 
manneni 
iliernieue hebben de groen-witten niet al-
leen zichzelf, ina.ar ook lirentnina, — waar-
vail  yew  vertegunwooralgers de wedstrijd 

bijwoonden —  eta  dienst be-
wezen. 
Nu de competitie om een plaats in de derde 
ltbisse Is algelopen, bebUen alle ploegen vier 
punten bentulid, getuige onderstaande 
s tand: 

D.W.P. 
Oranje Nassau 
Drenthina 

De wedstrijden in deze promotie-competitie 
hadden het volgende resulteet  

Oranje Nassau—Drenthina 
Drenthina—D.W.P, 
D.W.P.—Oranje Nassau 
Drenthina—Oranje Nassau 
D.W.P.—Drenthina 
Oranje Nassau--D.W.P. 

4. 1 2 11 	9--9 
1 2 1 41,. 6--6 

2 1 4 5-5 

D.W.P zorgde  vows  verrassende zege romotie-competitie 4e Masse zaterdagmid-
dagcompetitie. 
Voor een plaatsje In de noordelijke derde 
klasse spelen D.W.P., Oranje Nassau (Gro-
ningen)  on  Drenthina (Emmen) een  corn-
petitie. De twee tot nu to gespeelde wed-
strijden eindigden ,in.  een gelijk spel,..n.l. 
Oranje Nassau—Dienthina .  0-0  on  Dren- 
thina--D.W.P.. 	(liege laatste wed- 
strijd had D.W.P. tot één minuut voor het 
einde een goede kans op de volLe winst. 
Een ongelukkig moment van de D.W.P--
defensie — men scoorde in eigen doel — 
had echter tot gevolg dat de gastheren pp 

•het nippertje nog gelijk kwamen. 
Hier is de\ stand: 
Drenthina 	2 0 2 0 2 2-2 
D.W.P. 	1 0 1 0 a 
Oranje Nassau 1 0 1 0 

.P Zaterdag ont 	D.W.P. bezoek van 
Oranje Nassau.,>,;, Der- Wedstrijd wOrdt ge-
speeld om vijf uur 's middags en zel 
twijfeld veel belangstellIng trekken.' - 	-  

D.W.P. kan-'<x)s  togen Drenthina_ 
D.W.P. hee. .iet zaterdag lang niet kunnen 
bolwerken tegen 'n prachtig spelend Dren-
thina uit Emmen. 
De thuisclub verscheen met invallers voor 
Nauta en Van Dijk binnen de lijnen en — 
opgesteld als binnen- en halfspeler, dus 
twee sleutelposities in 't stopperspilsysteem 

konden deze spelers op geen stukken na 
meekomen. Het werd een eenzijdige en ma-
tige vertoning van D.W.P.-zijde. 
DrenthIna nam door reelts'buiten Straatker.  
een 0-1 voorsprong. Linksbuiten aVieyering 
en midvoor Wiggers zorgden Naar een 0-3 
ruststand. 
D.W.P. kwam zelden aan een schot toe en 
kwam men er al eens door, dan stond de' 
iiii.stekende doelman Bakker steeds goed 
opgesteld, daarbij op schitterende wijze bij-
gestaan door rechtsback Hilberts, de ster 
van 't veld, D.W.P. bracht verandering op 
verandering in de ploeg aan, maar succes 
bleef uit. In 't laatst van de wedstrijd trok 
rechtsback Visser mede ten aanval en zo-
waar slaagde deze er in de eer te redden. 
(1-3). Hiermede kwam  oak  het einde. 
De ,Drenthina-ploeg speelde snei en verras-
send en Het ongetwijfeld het beste spel zien 
wat er dit seizoen op het D.W.P-terrein 
werd gespeeld. 

Promo  tie-competitie 4e Itllasse zine. 
De thuiswedstrijd van D.W.P. tegen Dren.-
Iliina is voor de groenwitten op een bittere 
teleurstelling uitgelopen. De Drenten waren 
over alle linies beter en wannen verdiend 
met 
De stand werd hierdoor: 

Oranje Nassau 
Drenthina 
D.W.P. 

3 1 2 0 4 5-3 
4 1 2 1 4 8-8 
3 0 2 1 2 6-8 

De kans op promotie is dus thans voor 
D.W.P. wel voor 99% verkeken al blijft 
voetbal nog altijd een onberekenbaar 

Wil men nog een kansje behouden, 
dan zal men morgen in Groningen beslist 
van Oranje Nassau moeten winnen. Een ge-
?i5lt spel betekent voor de Groningers .reeds 
promotie naar de derde klasse. Bij een over- 
winning van D.W.P. zouden 	drie ploe- 
gen met een gelijk aantal puntn.  eindigen 
en is men dus weer even ver als aan het 
begin. 
Aan de D.W.P.'ers de taak de smet van 
zaterdag uit te wissen en.  de punten uit 
Groningen mee te nemen. Het kan, dat heb-
ben we thuis gezien, maar clan dient van 
meet af stevig te worden aangepakt onder 
het motto „de eerste klap is een daalder 
waard". We wachten de 'berichten van de 

morgenavond met belangstelling af.. 

Oranje Nassau—D.W.P. 
D.W.P. leverde j.l. zaterdag een goede pres-
tatie.  door de zware uitwedstrijd tegen 
Oranje Nassau In Groningen niet 3-1 te 
winnen. De Groningers, die aan één punt 
voldoende hadden om het derde-.klasser-
scnap te benaien, speelden uitermate ner-
veus en ko.nuen niet op tegen het pittige 
spel van de D.W.1-'.'ers, die niets te verlie-
zen haucien, maar integendeel alles te win-
nen. 

Ongeveer twintig minuten spelen blun-
derde cie 0.N.-doeinian door een keinarci in-
ge.senoten bal Over zijn eigen auellijn ta 
laten vallen. (0-1). .baet deze stilnd brak 
ook. de rust aan.. 
Direct na cie thee had D.W.P. weer succes, 
courant de 	 —  zees  zwak op 
lage oaiien — weer een grote  rout  maakte 
eu D-W -I-'• aan een 2—u voorsprong 

golf cie het spel enige tijd heen en 
weer zonuer dat lueruit serieuze  scorings-
kansen 011WtOnCieri, 
Na een kwartier spelen bracht Venema de 
stand op 1—z, zouat cie spanning weer Vol-
leuig terugkeerde.  
(-Lauer  luide aanmoedigingen van de tal-
rijke supporters probeercie Oranje Nassau 
het ene uegerue puntje te .benia.emigen. 
.1).W..C.. beet lei van zien ar en vocat met 
man en maent  your  cie laatste hand, bfli 
met sueeesi iviet een enorme kogel bracnt 

groen-witte middenvoor zijn ploeg in 
veinge naven 	 tra.ai'doelpuntl 
Oraiije 	kon inc./nu de  nibed niet 
ineer oporengen  oil  nog te Liaenteu de ba- 
lans naar de anuere 	te laten uo-Orslaan. 
.Au.et eeu 	stand 1.100L,us J.cneacisrec-lic.er  
voor  elude,  
'Iseieurgesteld verlieten  ell  Groninger spe-
lers net veici, opgewerct.. e.0 •ulu Cii.e'rie,se 
spelers, die zlen 	meraan bestond geen 
twijiel — in ce beslisenue wedstrijd van 
de genele ciomupeLutie <le 	 .2.10.(.1den  

Hieruit blijkt dat er drie gelijke .spelen 
drie overwinningen vielen te noteren. " 
Wat opvalt is dat de overwinningen alle 
drie warden behaald in uitwedstrijden, 
dat het terreinvoordeel van een thuiswed-
strijd door geen enkele ploeg werd uitge-
buit. 
Het grootste aantal doelpunten werd ge-
scoord door de D.W.P.-voorhoede, na, ne-
gen Helaas liet de D.W.P.-achterhoede ook 
de meeste steekjes vallen en de bal moest 
eveneens negen keer uit 'het D.W.-P,.-net 
worden gehaald. 
Enkele misverstanden alsmede een gebrek 
aan onderling vertrouwen zijn hier mede 
debet aan.  Het zal dus nodig zijn om hier-
aan in de komende zware wedstrijden bij-
zondere aandacht te besteden. 



Volgens de heer Geudeker, hoofdredacteur 
van Sport en Sportwereld, is het een uni-
cum in de Nederlandse voetbalwereld, dat 
men na een normale ,prornotieoompetitie en 
een daarop volgende extra beslissin.gscorn-
petitie niet tot een resultaat komt. Vol-
gens de lieer Geudelcer is dit één keer eer-
der gebeurd, veerig jaar geleden tussen 
V.C.S. en  Unitas.  D.W.P. 'breekt dus hier 
een record, wanneer er zal worden gespeeld 
en niet geloot. • 	 De J. 

Geen promotie voor 	 . 
De spannende promotle-e 	tapetitie om één  pleats  in de derde Masse K.N.V.Bezater-
dagmiddagroetbalis uiteindelijk 'beslist ten 
gunste van Drenthina in Erren.en. D.W.P. 
verloor zaterdag de •in II6ogeveen gespeelde 
beslissingowedstridd kansloos  met 4-1 en 
dat 'betekende voor de Drente° ploeg dus 
promotie. 
D.W.P. zal het volgend seizoen opnieuw in 
de vierde klreeee uitkomen. 'Niettemin, mag 
de groenwitten het compliment dat ze het 
Friese zaterdagenielelagvoelfbal op waardige 
wijze hebben eertegenwoordigel, Wet worden  on  the/mien,. 

D.W.P. en Drenthina opnieuw gelijk 
Voor D.W.P. zal het dus zaak zijn om wet, 
het principe .te huldigen van: „De eerst 
klap is een daalder waard." 
Een overwinning op Oranje Nassau zou 
mooie stimulans betekenen. Een nederlae 
daarentegen is praktisch niet meer goed t 
maken in een competitie van 'slechts tW 
wedstrijden. 
Aan de groen-witten de taak om morge 
het -publiek — dat vrij zeker in grote gi  
tale  aanwezig zal zijn — te verrassen  nit  
goed en degelijk spelt  met daar overhei 
een overwinning. 
Denk aan de les van Drenthina  maniac]  
succes kan dan niet uitblijven. 

De strijd zal thans wordep voortgezet met 
een halve competitie, d.w.z. voor elke ploeg 
één uit- en één thulsyvedstrijd, zodat' de 
ploegen elkaar slechts eenmaal zullen ont- 

	

. 	. 	• . 	., 	• • moeten. 
Het  programme*  voor deze halve compe- 
titie luidt: 	- • 	. ........ 	. 

9 juni: • D.W.P.—Oranje Nassau 
16 juni: Oranje Nassau--Drenthina 
23 juni: Drenthina—D.W.P. 

D.W.P. heeft veruit het gunstigste pre--
gramme, aangezien men na de eerste wed-
strijd morgen thuis tegen Oranje Nassau 
rustig kan afwachten hoe de beide concur-
renten het er volgende zaterdag in hun on-
derlinge *  treffen In Groningen zullen at-
brengen. 

VOETBAL 
Promotie 4e klasse 	 zaterdagmld- 
dagvoetbal„ 

DRENTHINA—D.W.P.  1-1 
Nog is op het groe

.1
ne veld de beslissing over  

de promotie  near  de derde klasse niet ge-
vallen. D.W.P. f 3p eeld e ml. in Emmen met 
1-1 geluk tegen Drenthina, zodat beede 
ploegen met 3 punten zijn geëindigd. 
In onze voarbeseihouwing spraken wij de 
wens  Mt,  (lee 	zich als een waardige 
vertegenwoordiger van het Friese voetbal 
zou weten te gedragen en dat in een spor-
tieve kamp de beste ploeg zou mogen ze-
gevieren. 
Welnu, D.W.P. heeft Friesland op schitte-
rende wijze vertegenwoordigd in een fel, 
stevig en enthousiast duel, waarbij van 
weerSkanten geen enkele keer de grenzen 
van de sportiviteit werden overtreden. leen 
compliment aan belde ploegen. 
Persoonlijk hebben wij dit seizoen van 
D.W.P. geen betere wedstrijd gezien. Het 
spel was een klasse, ja  earns  wee haast 
twee, beter dan in 'de thuiewedstrijden. Na 
drie minuten spelen scoorde .Akkerman een 
schitterend doelpunt. Hierna speelde D.W.P. 
z,esereustig minuten in de derde klasse tot 
linksbuiten. Meijerirrg in de vierentwintigete 
minuut van de tweede helft de gelijicerialcer 
scoorde en daarmede belde ploegen weer op 
gelijke voet en dus in de vierde klasse 
bracht. 	 4 
Even  dreigde het mi te zullen gaan met 
D.W.P., toen direct hierna Drentlrina, luide 
aangemoedigd door de talrijke supporters, 
prdbeerde door te drukken,  (loch  'n doelman 
De Hoop in een zelden vertoonde vorm; 
dook een felle kog-el van linksbIrmen Held-
stra vlak langs de  peal  en op de doellijn, 
met een fantastische snoeksprong  tat  cor-
ner, terwijl sommige Drenthina-spelers 
reeds juichend met de handen 0T~  near  
het midden terugkeerden., zo zeker waren 
zij van dit doelpunt. Een langdurig applaus 
beloonde de jonge D.W.P.-doelman voor dit 
prachtige staaltje keepwerk. 

Dit was juist wat de D.W.P.-ploeg nodig 
had om de bakens te verzetten en vooral 
van links,  wear  Van Dij-k—Mulder een 
groot gevaar 'betekenden voor de Drenthina-
achterhoede, ontstonden enkele prachtige 
kansen, die niet voldoende werden uitge-
buit, terwijl bovendien doelentin Bakker 
geen schroom vertoonde om zijie helligdOrn 
te 'verlaten am diverse aanvallen op de 
rand van het strafschopgebied te onder-
breken. Eénrnaal (had Mulder bijna succes, 
doch zijn schot 'belandde juist naast de  peal.  
Met 1-1 kwam dan ook het einde van een 
door scheidsrechter  Dean  uitstekend geflo-
ten wedstrijd. Een uitslag welke beide ploe-
gen ook loon  near  werken  gee  Drenthina 
als ploeg technisch iets beter — in de eer-
ste helft vrijwel niets — D.W.P. veel ge-
vaarlijker met de aanvallen. 
Wee nu?, Is een vraag die door velen' ziai 
worden gesteld. 
Ja, wat nu?' 
Reglementair zal thans het lot Moeten be-
slissen en dit werd door de K.N.V.B. ook 
aan de beide verenigingen medegedeeld.  
Bij informatie werd 'door de bestuursleden 
echter medegedeeld, dat op een gezamen-
Dike bijeenkomst te Groningen met de 
districtsbestuurder Veldicamp werd afge-
sproken dat men, bij een gelijk eindigen in 
de tweede beslissingscompetitie, niet zou lo-
ten, doch er verder om spelen. 
Aan deze uitspraak wenst men zich thans 
te houden, en vooral thans nu Oranje Nas-
sau is afgevallen en de' strijd verder gaat 
tussen ,D.W.P.  en Drenthina. 
Het lijkt OTIS ook de mooiste 0 el ossing. want 
hij loting beslist de geluksfactor en een 
hierdoor verkregen promotie zal voor de 
pitenoverende club toch altijd een bijsmaak-
je hebben, 
D.W.P. en Drenthina hebben er echter geen 
gras over laten groeien en in principe werd 
affigesproken om op zaterdag 7 juli a.s. een 
beslissingswedstrijd te spelen op het terrein 
van 	te Meppel. 
Met belangstelling wachten wij de beslis-
sing af welke thans door het K.N.V.B.-
bestuur zal worden gnomen. 

De stand Is thans: 
Drernrthina 2 1 1 0 3, 3-1 
D.W.P. 2 1 1 0 3 2-:"---1 
Oranje Nassau 2 0 2 0-3 



Op het veld van H.Z.V.V. uit Hoogeveen werd de beslissingswed-
strijd gespeeld, D.W.P. verloor deze wedstrijd met 4-1. 
Nader verslag van de wedstrijd zelf kon ik niet bemachtigen. 
hieronder de opstellingen van beide elftallen. 

DRENWHINA (Emmen) Shirt: verticale groene en wite strepen 
H. Bakker 

J. Hilberts 	M. Keen 
H. Fokkema 	H. v.d. Weerd 	B. Lilering 

H. Strootker J. Wiggers H. Fransen I. Heidstra H. Meieringn 

Scheidsrechter: L. Wonnink (Zwolle) Grensrechters: H.J. Egberts (Meppel) 
K.H. Groeneveld (H000geveen) 

D.W.P. (Rotsterhaule) Shirt: groen 
K. de Hoop 

H. Visser 	H. Veenstra 
J. de Groot Y. Waterlander P. Nauta 

J. Dijkstra H. de Jong M. Akkerman 2.J.J. van Dijk S. Mulder 
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Nieuwe leider van de U - junioren 	Bertus Akkerman 
H.J. Groenstraat 4 
Sintjohannesga 
tel.nr. 05137-1444 VERENIGINGSNIEUWS 

Arbiter slaat 
speler knock-out 

TIGHENIF (AFP) — Een voet-
balwedstrijd in Algerije is zon-
dag beëindigd door knock-out. 
De scheidsrechter voelde zich 
bij het tweede-divisieduel tus-
sen Tighenif en Sidi-Bel-Abbès 
dermate bedreigd door de spe-

(lat hij een van hen in de 
66e mintitit een rechtse directe 
gaf. 

Direct daarop blies hij het 
duel af. Na het ongewone inci-
dent verklaarde de arbiter dat 
hij geen andere uitweg meer 
zag. "Ik moest handelen uit 
lijfsbehoud. Als ik niet had ge-
slagen, had die speler dat wel 
gedaan". 



EIKTIEFOTO van de maand) 

Hieronder een aantal redaktieleden in actie tijdens de wedstrijd 

N.U.K. 1 - D.W.2. 1, seizoen 1984-1985. 
De wedstrijd werd gespeeld op 6 oktober 1984 en eindigde in 5-2 in 

het voordeel van N.O.K. 



UwVictoria-Vesta 
adviseur 

wil even nagaan of 
harde tackles 

in de polis staan. 

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

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

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

uw adviseur: 

R. JAARSMA 
llaukemastraat 27 
8607 AK sneelc  
telefoon  (05150) 1 19 11 

Victoria-Vesta 
'rivelliggevoel raj  

verzekeringen 
hypotheken 
financieringen 

Transportbedrijf 

Nico de WoUff 
HANDEL IN 

RUWVOEDERS 

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

Instituut 1100 
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: 

TVii\s 	Eilk 91) 
rAu 	KODRU 

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

Spullen voor stal en tuin 
voor koe en ram 

dat kan bij: ROELOF KOOPMAN 
OfAVELSORIKEME 1NG 

110ELOW EtaninMkly  
SCHALSTEIVG 

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

atitissivut  4_sv 

ialintym I- 7  J-7" MO 

UWvogiiiPa49  
ORNE TEN-u`' 



Café-Restaurant - Zaalacconunodatie 

„HET ANKER" Hollandiastraat 50 
te Scharsterbrug 

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

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

Vraag vrijblijvend prifsopgaal bij de beer  II.  Jonkman, Tel. 05138-2350. 
J 

Pluimveebedrijf en eierhandel 

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

Sigaren Magazijn 'T HOME  
tie OROOT5Te  ASSORTIMENT  SMARMY EH 510ARETTEll 

TeVE115 COMPUTE 501171111/10 
"COMPAEHE 1"  "OUD  HAMPE11" en "SAL MORAL " 

00H  UW  1111.EVERADRE5 V0011  TOTO  f11 LOITO 
EN WS  

JELLE VA11 DELDEll 
MIDSTRAAT 63 JOURE - T.O.  JOUSTER  TOREN 

!Lotto: ...elke week de 
kans van 	PRElai°'1== 

uw leven 
EN VERGEET HET CIJFERSPEL NIET 

‘GIt'G  
5. 

et4 -os,  DeJ 

SPORTHUIS 
DE LEEUW 
DRAC  HT  56 - 58 
HEE RENVE EN 
TELEFOON 22418 

 

izz  Griend Sport r 
VOOR HET hiSk/  WI X4(  IN IEDER 

BETERE WERK 	Uk MERK 

MIDSTRAAT 98-8501 AT JOURE -TEL. 05138-6160 

wimm ~111..11~. 	.1~1tWaWAIM 
1i~ I imiml or.» mom 

IOW 41111~~1111"~  
WEI  ,01~1~~~1~mg.  

~01111111111~11.' 

%imam 411~.1nr  
am* 

C 	D3 

J./inner 

Fok  27 / 8441 BM Heerenveen  
Telefoon 05130-25893 

A. BRALS 
Grond- en 

sloopwerken 
M.J.HOGEBOOMSTRAAT 1 

SINTJOHANNESGA 
telefoon 05137-1269 

Wilitám.jummi  
',Malik firdie„...tar4wargferBii...ariem, 

rhiereiri=erims""mjm.ra~ 

.1~ ftala WIRE ~AMID MID 

.111~ 	IMM.1~2.11.1 

•111~0~,  

ast.o.  

voegbedrijf en gevelrestauratie 
ommil 

Inmo ~Me auppWedj 
Mal Midllte~1~11. *gm" 

!MI!~ /1~5~1711•11.~.~ 
M..» ~W.' -.MIN 41•11114 ..~11111Q1.- 

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 

Croinargerir 	 2,C;C 	Aerenuten  

Burg. Kuperusplein 59 

Telefoon 05130 • 24899 

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



D.W.P. 2  - IJ.V.C. 2  (19 september 1967) 

Nadat de de voorgaande wedstrijden hadden verloren (4-2 en 1-o) 
moest er vandaag wat gebeuren. De clubkleuren werden op deze dag 

verdedigd tegen IJ.V.U. uit ijlst. 
Nadat in de eerste twee wedstrijden sommige personen hun filoso-

fiscne Kijk op net voetbalgebeuren nog wel eens tijdens ue wedstrijd 

wilden ventileren zouden we vandaag  zoveel mogelijk "de bekken" 

dicht houden. In een alweer gewijzigde opstelling (we hadden weer 
twee "echte" spitsen en er liep ook een roodharig jongetje op net 

middenveld mee?) begonnen we nu eens vanaf het fluitsignaal gecon-

centreerd te spelen. Dit resulteerde in redelijk aanvallend voetbal 

met soms mooie combinaties van D.W.P.-zijde. Ook W.V.O. kwam soms 
met gevaarlijke balletjes voor onze goal, maar dan stonden daar 

altijd nog een paar verdedigers en keeper  Durk.  
Eenmaal leek het alsof een IJ.V.C-speler oog in 

oog met  Durk  kwam te staan, maar onz grensrechter 

van vandaag Jan Lageveen stak resoluut de vlag om-

hoog en voorkwam zo erger. Halverwege de eerste helft mocht Lieuwe 
Schotanus een vrije trap nemen op het middenveld, hij tikte de bal 

breed naar Jappie van Hes die de bal op links passte waar het rood-

harige jongetje (bij later navraag bleek hij Jurrit te heten) levens-

vrij stond, die nam de bal mee tot de achterlijn en leverde een per-

fecte voorzet af die door goudhaantje Johannes hogen-

berg subtiel in de bovenhoek werd geknikt, 1-0. 

(red.: waarschijnlijk moet goudhaantje gelezen worden 

als "de killer" welke bijnaam Johannes verleden jaar 

reeds had gekregen). Hierna golfde het spel wat op 

en neer, tot vlak voor rust toek Aiko  Nieman  (gekomen dit seizoen van 

Heerenveense Boijs red.) de bal over de volle breedte plaatste waar 

Jurrit vrij stond (toch wel een redelijke speler hoor!) die leverde 
alweer een voorzet op maat af en Johannes schoot de bal "ineen keer" 

maar net over. 
In de rust was onze leider eindelijk eens een beetje tevreden. 

De tweede helft begonnen we met Albert Hol die er in was gekomen 
voor Jaap van Hes op de rechtsback en Lammert Veen op de andere kant. 

Naarmate de wedstrijd vorderde kwam IJ.V.C. steeds meer naar voren 

waarvan goed geprofiteerd werd door D.W.2. want er ontstonden kansen 

en eigenlijk nad de wedstrijd een kwartier voor tijd al beslist moeten 
zijn, maar goed, dat was het dus niet en zo moesten we in de verde-

diging wel degelijk blijven opletten. Zo'n 10 minuten voor het einde 

kwam Aiko alleen voor de doelman maar net lukte nem niet de bal tegen 

het net te krijgen 



Onze vereningkanbest  
earl  paar cenijes extra 
gebruiken. 
Speel daarom lotto en Toto in uw 
eigen dub. 

Daar helpt u ons 
daadwerkelijk mee. 

vervolg D..2. 2 - 	2 

Ondertussen was Roel Scheenstra nog een keer door de scheidsrechter 

gewaarschuwd dat hij hem niet hoefde te helpen bij het leiden van de 

wedstrijd. In een van de laatste minuten kwam Jappie van Hes nog een 

keer alleen op de keeper af, speelde deze uit, maar werd toen door 
een inmiddels toegesnelde verdediger netjes tegen de grasmat gelegd. 

De vrije trap werd nog genomen en toen was daar het verlossende 

eindsignaal, onze eerste 2 punten zijn binnen. 

Ik denk dat we nu de goede weg zijn ingeslagen en als we die blijven 
volgen en zo door gaan zullen er zeker nog vele volgen. 

(vele wat? red.) 
Jappie van hes 

2.3. Onderhandelingen tussen het roodharige jongetje en het tweede 

eiftal zijn in volle gang. 
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Voor spelers van het derde elftal. 

Door leider Geert de Jong zijn de volgende onderstaande lichtwedstrijden 
afgesproken, houdt hier rekening meeltIll"  

donderdag 15 oktober 	Houtiehage 2  - D.W.2.  
Aanvang wedstrijd 19.30 uur 

Vertrek 	18.15 uur 

donderdag 5 november 	Udiros 2 	- D.W.P. 3  
Aanvang wedstrijd 19.30 uur 

Vertrek 	18.30 uur 
donderdag 3 december 	T.H.O.R. 1 	- D.W.P. 3  

Aanvang wedstrijd 19.30  uur 

Vertrek 	18.30 uur 

donderdag 14 januari 1988 	O.A.B. 2 	D.W.P. 3  
Aanvang wedstrijd 20.00 

8 	

uur 

1.45 Vertrek 	uur 



3 oktober 1987 	Drachtster Boys 4 - DWP 3 

Na twee nederlagen waarin door DWP niet werd gescoord was het 

deze middag eindelijk raak. Al in het begin had DWP het betere van 

het spel maar wist wederom niet te scoren. In zo'n periode placht 

de tegenstander dan wel eens de doelpunten te maken. Echter niet 

deze middag. Na 25 minuten opende DWP de score door Jan Sloothaak. 

Na goed voorbereidend werk  an  Egbert Jager en Harry Visser zette 

hij met een paar schitterende bewegi13.gen de achterhoede en de keeper 

op het verkeerde been, 0-1. DWP hield de wedstrijd goed in eigen 

hand en zag 10 minuten voor de rust de hardwerkende Henk van der 

Wal snoeihard en via de onderkant lat 0-2 inkoppen. Dit na goed 

doorgaan van Auke Bosma. In de rust die bijna 25 min. duurde (in 

opperbeste stemming dus, er werd al weer over een kampioenschap 

gepraat). In de tweede helft dicteerde DWP weer het spel. Na zo'n 

10 minuten speelde Egbert Jager de bal de diepte in, deze werd door 

Jan Sloothaak opgepikt die op links alleen op de keeper afging en 

deze verschalkte met een fraaie lob in de rechterhoek. 0-3 dus. 

Hierna kwamen wat meer tegenstoten van Drachtster Boys. Maar onze 

achterhoede (Geert Veenstra, Pieter Klaas de Jong, Harry Visser en 

Piet Jager) pareerden deze aanvallen vakkundig. Eén momentje van 

onachtzaamheid strafte Dr.Boys echter direct af. 1-3. Hierna kwam 

er zowaar wat pressievoetbal van Dr.Boys. Dit leidde tot grote 

paniek bij coach Geert de Jong, die dit niet aan kon zien en zich 

voor geruime tijd in de bosjes verschool. Hierdoor miste hij ook 

de prachtige dieptepass van Jan Sloothaak op Henk van der Wal die 

met een diagonaal schot de keeper kansloos liet, 1-4. Even later 

wilde Albert Huisman ook nog een duit in het zakje doen door een 

verkeerde pass van de tegenstander ineens in het door de keeper 

verlaten doel te schieten. Echter.. .vanaf 50 meter zag hij tot 

ieders verbazing de bal eerst tegen de verste paal belanden en toen 

via de andere paal in de handen van de inmiddels teruggekeerde 

doelman verdwijnen. Albert was er zo beduusd van dat hij de scheids-

rechter omhelste. Deze "verhouding" was voor de rest van de wed-

strijd verzekerd. Henk van der Wal had er nog niet genoeg van 

gekregen. Na goed werk van Albert Huisman en een diepe bal van Jan 

Sloothaak liep Henk goed door en nam de bal mee en passeert een 

twijfelende doelman en laatste verdediger en kon zo 1-5 aantekenen. 

En of dit al niet genoeg was kreeg Henk nog een strafschop mee, 

nadat hij onderuit gewerkt werd binnen de 16 meter-lijn. Egbert 

Jager die beweerde zich erg sterk te voelen wilde de strafschop 

graag nemen. Aldus geschiedde, 1-6. Nadat de goed spelende Jappie 
—› 
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Berger wegens krampverschijnselen was behandeld, trachtte DWP 

de marge nog te vergroten, maar de voorwaartsen waren te moe-

gestreden. Alleen Bertus van Zwol die Auke Bosma had vervangen 

schoot nog eens rakelings voorlangs. 

Uw verslaggever : Madonna 

DWP 4 - EBC  

Na een week rust gehad te hebben zouden we tegen EBC onze tweede 

wedstrijd beginnen. De eerste wedstrijd was uit tegen de  WPB,  

die we wonnen met 5-0. Dus de verwachtingen van onze eerste 

thuiswedstrijd dit seizoen waren hoog gespannen. Het team had op 

enkele plaatsen veranderingen ondergaan. Met twee nieuwe spelers 

in de bases (Menno Visser en Klaas Huisman) begonnen we de 

wedstrijd. De eerste helft was er van twee gelijkopgaande ploegen 

waarbij DWP wat gevaarlijker oogde maar niet tot scoren kwam. 

Maar daar onze verdediging weer oppermachtig was kregen de 

gasten ook geen enkele kans. In de rust gaf onze coach Henk de 

Vries enkele aanwijzingen en veranderde de opstelling iets. Dat 

dit effect had was direct te zien in de tweede helft. EBC lag 

nu onder constante druk en de eerste goal kon niet uitblijven. 

Het was Wiepie Krist die de eerste thuisgoal voor zijn rekening 

nam. Hij nam een uittrap van de keeper van EBC ineens op de 

pantoffel en met een grote stuiter ging de bal over de keeper 

in het netje, 1-0. Na deze eerste goal gingen we door met aan-

vallen en zowaar na een hard schot van Klaas Huisman die de 

keeper niet onder controle kreeg scoorde de attent spelende 

Jan Meine Bijker 2-0. Nu kreeg onze linksvoor spelende "Pele" 

Bauke het op de (bekende) heupen en schoot vanaf de zijlijn in 

de verste kruising, een wonderschoon doelpunt en dus 3-0. 

Maar de koek was nog niet op, Jan Meine wist in de slotfase de 

buitenspelval te omzeilen en kon alleen op de keeper afgaan. 

4-0 dus. Een verdiende overwinning die door goed samenwen .Jr1 

door niet te zeuren tot stand is gekomen. 



-feertstra 
everlArarrning 6-• 

Postbus 88 8200AB Lelystad Telefoon:03200-4 44 84 

...zorgenvrij met feenstra installaties 

10 centrale verwarming 
uw specialist voor zowel de utiliteits- als woningbouw  

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

Draai de Voet- 

. 
DE 
FIJNN 

LIJN 
- 

ballijn en u bent 
weer helemaal bij. 

Uitslagen, stan-
den, topscorers. Na-
tionaal  éû  inter-
nationaal. 't  Hottest  

- 	news  zo'n 12 keer 

r..--,-,, se- . ,... f., 	, .. 	..- r 	oil 	we 	, 
(._ 

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 DAGEKVASTE ITEMS -I. LAATSTE NIEUWS: 	. 
MAANDAG mum+, WEDINO-UriStACAN en laliiII4M046 VAN Of YOETIAMAN VAN roman,* 
DINSDAG !OM IREDRISIADI EX CiSOUMAYSOIUM3S11404  EE  4.10TOTP$ DOOR ED4 BEW1OE 44fDatANDER 

WOENSDAG 41004 OW114E4E41044 VOETBA1144111440044AL, 441EUVIS OM WONSDAGWEC6T11.10(44 

DONDERDAG AvoArPtoeGvAtooLkAr  swim  EN  MUTATES,  EUROfEES torsommoe44.unSZAGEN  EC  

VRIJDAG atwicauxsit Twu  limn  urt EffSfE  WIPE  

ZATERDAG eitutomsTE lvo,~ws  moms*,  VITSUGEN DUITUAND EN  MBAR) 	. 

ZONDAG ENISLAGEN MA11~4.1E41 Itifi»404044AAL VAN ZATECAG EN tAATSIE EMIVISPE.MEWS 

'T IS WEER  FUN  LANGS DE WN 

KOM VOETBALLEN! welkom bij 	 

WORDT LID 	voetbal de 
vereniging  wile  

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



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 

LOTSTERHAULE I 
STREEK 125 

aluttatiMijittslatrij 
33 JrntStli TELEFOON 1597 

X DROGISTERIJ 

ORNEL1S 
Midstraat 130 - JOURE - Tel. 05138-2563 

Voor drogisterijen 
cosmetica 

foto ' s ontwikkelen 
lederwaren 

schoonheidssalon - zonnebank 

VIDEOTHEEK 
LEKTUURHAL 

FOTOHANDEL 

MIDSTRAAT 153 -JOURE 

wzi=imiw=3":::=3§r 

PI 
BIN NEI DE  HAL!  

Us lepeningsU 	Wri lden 	ng,: 
woansdals tan 9.00 cant 18.00 

Our.  

li 	

greeds fan 9.00 cant 21.00 dare  

EK  FOAR WENNINGYNRJOCHTING 

OEKOER 
DE JOUWER  

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

EN DOE-HET-ZELVER  IL  
MIDSTRAAT 151 - JOURE 

REGTS 

SCHOEN REPARATIE 
Snel, voordelig 

en goed. 
Stomerij ouderwets 

goed en niet duur. 

SIRENC 
schoenservice 
11,14§Inial 141, Joan 

clean inn 15tomenj 
salIll, Juuni 

co  

aggdemci4thew41,  

.de lelie"  

Teo ell Tlneke  Feenstra  
Midshaal 102 —Joure — Tel. 2(158 

SPORTKLEDING 

Mistreat 39 
Tel. 2647  GLAS 

Ga eens een praatje maken 
met uw sportspecialist 

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

Ook het speciale adres voor 
HENGELSPORTARTIKELEN 

'T IS MAAR EEN WEET, 
WAAR U VOORTREFFELIJK EET. 
CA NET EENS BIJ ONS PROBEREN, 
EN CE VIIT NOOIT BETER 
ADRES BEGEREN 

CAFETARIA "T CENTRO.'" 
G. de Graaf, 

naast  de Jouster Toren. Tel. 3390 I 

Veiligautorijdenmetonzerijopleiding 

AUTORIJSCHOOL VALKEIVIA 
VAMOR/MI 

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

Bel vrijblijvend voor at uw informatie boven- 
staand telefoonnummer 



LEEUWARDEN — In de vierde 
klasse A gooit Oeverzwaluwen 
weer hoge ogen. De eerste afgelas-
ting kon ook al genoteerd worden. 
Het nieuwe veld van de Wilde 
stond blank. Hier valt voor de ge-
meente Gasterlán-Sleat nog het 
een en ander te 'verhapstukken'. 
In IJlst dreigde de wedstrijd uit de 
hand te lopen. 

IJVC — DWP 1-1 

UIT DE PERS 

Twee spelers van DWP in 
IJlst uit het veld gestuurd 

LEEUWARDEN - De restanten van  tie  tropische cycloon  Cindy  zorgden 
zaterdagmiddag voor een aangename temperatuur op en ron.'. de voetbalvel-
den, maar ook voor nogal wat windoverlast en bij sommige wedstrijden moes-
ten de 22 acteurs in het veld na negentig minuten toegeven dat hun technische 
kwaliteiten het af hadden moeten leggen tegen de laatste stuiptrekkingen 
van wat een week geleden nog een echte cycloon voor de Afrikaanse westkust 
was. 

En misschien zorgde de zwoel-warme 
lucht zaterdagmiddag mede voor de 
enerverende toestanden die zich in de 
vierde klasse A bij het duel tussen IJVC 
en het pas gepromoveerde DWP uit Jo-
hannesga afspeelden. Dat hield aan de 
tweede competitiewedstrijd twee uit het 
veld gestuurde spelers en twee man met 
een officiële waarschuwing over. Vol - 
gens Inster bronnen volkomen terecht. 
want "ze gingen er als messen in". In de 
twintigste minuut van de tweede helft 
vond ook scheidsrechter Van der Scheer 
uit Surhuisterveen dat de maat aan 
DWP-kant langzamerhand vol was en 
hij verzocht J Visser en H. van Hes het 
veld te verlatren. Het duo weigerde, 

DWP — Woudsend 4-1 

waarop de Feanster arbiter de strijd 
staakte. Hij was echter zo coulant de 
DWP'ers toch nog een kans te geven het 
duel tot een goed einde te brengen, mits 
hij  daartoe binnen vijf minuten na het 
sta ken een positief geluid uit het Johan-
nesgaster kamp zou ontvangen. Negen 
DWP'ers kozen binnen de gestelde ter-
mi jn inderdaad inderdaad eieren voor hun geld, 
waarna 	 j 	 j arna de wedstrijd alsnog aan zin re-
guliere einde kwam. De bezoekers slaag-
den er met z'n negenen zelfs in vijf mi-
nuten voor tijd de gelijkmaker te produ-
ceren. 1-1. 
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Oeverzwaluwen—DWP 4-2 

Oeverzwaluwen voetbalde beter 
en in de zestiende minuut schoot 
Klaas de Vries hard in. De keeper 
liet de bal los en Teun de Vries 
tikte 1-0 in. Vitt minuten later was 
het al 2-0  taw]  Lutzen de Vries 
Johan Hoekema liet scoren. tia de 
thee kwam Oeverzwaluwen na ze 
ven minuten op .3-0 door Teun de 
Vries. Uit een pass \  -an  De Vries 
scoorde  idle  van der Veen uitste- 
kend 	Opnieuw kwam de klad 
er 'Ai de Koudinners in en daar 
profiteerde DWP 	Via Rudy 
W;:teriander cii Wii;ein van der 
Wai ..yt.>rd het 4-2.  ,than  Hoekema 
IMSTC vi ,or i)evt.sr,-.vaiuwen nog 
•Jen ,(1',1kChnr. 

Het eerste halfuur had DWP een 
veldoverwicht maar scoorde niet. 
De gasten namen zelfs de leiding 
door André Hornstra. 0-1. In de 
39e minuut kwam DWP langszij 
via een strafschop van Klaas Huis-
man, 1-1. De tweede helft ging 
aardig gelijk hoewel DWP de kan-
sen nu wel benutte. In de 77e mi-
nuut scoorde Willem van der Wal 
met hulp  vac  Klaas Huisman 2-1. 
De amper een minuut in het veld 
staande Jan Vaarnes tekende voor 
3-1 en in de laaatste minuut scoor-
de Willem van der Wal na aange-
ven van Klaas Huisman 4-1. 

Oeverzwaluwen 
vestigt aandacht 
nu al op zichzelf 

Het was in Dist een tumultueuze 
wedstrijd die twee 'Minden werd 
gestaakt toen Jurril Visser en I leuk 
van  Iles  van DWP weigerden te 
vertrekken: de eerste wegens het 
wegduwen van de scheidsrechter, 
de laatste op grond van een grove 
overtreding. Daarnaast ontvingen 
Klaas Huisman en Geert Dijkstra 
een boeking; eveneens van DWP. 
Gescoord werd er ook nog. Willem 
Spoelstra opende de score voor 
[WC, waarna Heico  Nieman  de 
gelijkmaker liet aantekenen. 

DWP royaal 
langs Woudsend 

LEEUWARDEN De koplopers 
maakten zaterdag geen fout. 
Oeverzwaluwen won en de Wilde 
haalde ook de volle buit binnen. 
De staartclubs RWF en DWP roer-
den zich geducht. RWF pakte de 
eerste seizoenzege en scoorde! 
DWP kwam ook tot de eerste 
overwinning. 



Uit een weekblad haaluen 	II'veenee Boys 2 5 
wij het onderstaande inter- Di.
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vieuw met een fanatieke 	Bl. Wit'34 4 	4 

heerenveen supporter tevens sc  rtic
tre 2 	5 

donateur van onze vereniinjeg 
4 

SDS 2 	 5 
DWP 2 	 5 
L'warder Zw. 3 	5 
ONT 2 	 5 

GERARD ELZINGA: 
„Heerenveen hoeft voor mij niet mar de eredivisie" 

Stand Rea. 38 klaaae A aaterdag: 
5 0 0 1020- 2 
3 2 0 812- 3 
3 2 0 8 8- 3 
3 0 1 6 12- 7 
3 0 2 6 10- 5 

5 2 1 2 5 8-10 
5 2 0 3 4 8-11 

1 1 2 3 5- 9 
0 2 3 2 5-10 
1 o 4 2 4-10, 
1 0 4 2 5-12 
1 0 4 2 5-17  

Voetbalallerlei 
Staartclub DWP behaalde in de 
vierde klasse A in een matige wed-
strijd een eerste overwinning. Al-
hoewel DWP in het eerste halfuur 
tegen Woudsend een veldoverwieht 
had, kwam het; niet, tot scoren.  An-
dre  Hornstra bezorgde het bezoe-
kende Woudsend een voorsprong. 
Via een strafschop in de negen en 
dertigste minuut,  wain  DW P door 
Klaas Huisman langszij. 
In de tweede helft ging het spel 
gelijk op. DWP benutte ditmaal wel 
de kansen, Woudsend niet. Met de 
hulp van alweer Klaas Ilui 
scoorde Willem van der Wal 2-1. 
Woudsend moest. nu  meer risieo iie 
men. Zo kon na maar één minnut in 
het veld gestaan Le hebben, Jan 
Vaartjes zorgen voor 3-1. Willem 
van der Wal maakte één minuut, 
voor tijd zijn tweede - en het laatste 
doelpunt van de wedstrijd, eind-
stand 4:1. 
Oudehaske verloor met  Oil  van het 
vel lager staande EDO uit Ooster- 
zee. 
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Rea. 30 kladae A natertiag 
Ultelagen wedatrijden  zaterdag  10  oktober:  
CM. 2 - SC. Joure 2 1 4, li'veense Boys 2 - 
YVC 2 5-0; IMP 2-  Blauw  Wit'34 4 1-2; CIVC 
2 - Drachtster Boys 3 0-0; 81)82 - FC.  Wol  ye-
ga  2 0-0; ON'!' 2 - I:warder Zw. 3 2-0. 

4. DWP.  :Lien  club die ik - zij het op 
afstand - altijd volg. Waarom'? En-
kele spelers ken ik en er zijn daar-
naast voetbalvrienden die nauw 
bij de Sint Johannisgaster club 
zijn betrokken. Om kort te gaan: 
DWP is momenteel wat in de nega-
tieve publicatie en dat, moet niet. 
Dus groen witten overschakelen 
op positieve gedragingen en d.a.v. 
volgen positieve publicaties. Dat is 
de weg en consolidatie van het 4e 
klasserschap KNVB en wie weet 
op naar de :3e klasse. Spelen om 
het spel dat is waarom de voetbal 
draait. Niets anders dan dat. 

Willem Schotanus.  
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Gerard Elzinga, 64 jaar en ac-
countant van beroep, is vijfen-
dertig jaar lang een vertrouwd 
gezicht op de zittribune van de  
SC  Heerenveen. De voetballerij 
mag volgens de Fries dan wel 
een beetje verloederd zijn, de 
gang naar het  Abe  Lenstra-sta-
dion blijft hij maken. „Voetbal 
interesseert me. ik ben een lief-
hebber en daarom ga ik elke  

thuiswedstrijd wéér. En och, ik 
erger me als liefnebber ook wel-
eens. Aan die uitwassen in het 
westen bijvoorbeeld. Zodra zo 
lets hier begint, stop ik ermee," 
weet Elzinga nu al. Of de kwali-
teit van het gebodene pakweg 
twintig jaar geleden hoger was 
dan nu? „Nou nee, maar je gaat 
er als supporter wél van uit dat 
er met open vizier gevoetbald  

wordt. Dat was toen wel zo. Nu 
staat het voorkomen van doel-
punten voorop," verklaart de 
Heerenveen-fanaat. 
„Heb ik niet," zegt Elzinga gede-
cideerd, wanneer hem gevraagd 
wordt wat de naarste ervaring 
met zijn club is. „De sfeer is hier 
nog zoals die rond een voetbal-
veld hoort te zijn. Vorig seizoen 
schoot Feskens van Willem  II  de  

bal van zeker dertig meter in de 
kruising. Een prachtgoal, en wij 
Heerenveen-supporters klapten 
daarvoor. Vroeg een Willem  II-
supporter prompt: Klappen jId-
lie daarvoor? Hier doen we dat, 
zei ik toen, want dát is toch 
sport? Dat soort acties maken 
voetbal toch mooi? Kun je na-
gaan hoezeer de mentaliteit al 
veranderd is." Gelijk heeft ie, 
want op menige voetbaltribune 
staat „kleur bekennen" bijna ge-
lijk aan zelfmoord. Voor Gerard 
Elzinga hoeft zijn Heerenveen 
dan ook niet zo nodig naar de 
eredivisie te promoveren: „Het 
zou sportief gezien wel leuk zijn, 
maar die clubs 	be: westen 
nemen ook hun supporters mee. 
Slopen ze je stadion nog ook." 

Gerard Elzinga: „In het  Abe  Lenstra-stadion wordt  óók  geklapt voor de tegenpartij." 

-0-12-.- 



MINST GEPASSEERDE DOELMAN VAN D.W.P. 

bijgewerkt tot en met 10 oktober 1987 

N.B. Men wordt in de stand opgenomen als men 

drie wedstrijden of meer volledig in doel 

heeft gestaan. 

Naam 	elftal gesp tegen gem. 

1 	B. 	van Hes 4 4 2 	0.500 

2 	M. 	Vaartjes E 4 5 	1.250 

3 	D. 	Jager 2 6 10 	1.667 

D. 	Vis B 3 5 	1.667 

5 J. 	Knijpstra 3 4 8 	2.000 

6 M. 	Mulder 1 5 14 	2.800 

7 	W. 	van Stralen A 4 15 	3.750 

8 J. 	Bijker C 3 25 	8.333  

Wie scoorden er voor D.W.P. de doelpunten 

Bijgewerkt tot en met 10 oktober 1987 
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let. e klas A 	

Makkunt DWP 	 
Woudsend Oeverzwaluw 

Oeverzwaluwen 5 4 1 
De Walde 	4 4 0 
Makkunt 	5 3 1 
Zeerobben 	5 1 4 
CVVO 	5 2 1 
WWS 	 5 1 2 
Oudega W 	5 I 2 
Woudsend 	5 0 4 
hielpen 	4 0 3 
RWF 	 5 1 1 
DWI' 	 5 1 1 
IJVC 	 5 0 2 

6 0 
1- 1 

0 9 14- 	4 
0 8 14 	5 
1 7 10 	4 
0 6 6-- 	2 
2 5 5 	9 
2 4 6 	8 
2 4 3-- 	5 
1 4 3- 	6 
1 3 2 - 	5 
3 3 3-6  
3 3 8-14 
3 2 4 	9 

De Walde IJVC  	.3.2 
WVVS - Zeerobben  	1-1 
CVVO 	 10 
Ilielpen - Oudega  	00 

Naam 

Sloothaak 

Bijker 

Woudstra 

4 Harry v.d. Velde 

Henk v.d. Wal 

Marco Visser 

7 Fokke Woudstra 

Willem v.d. Wal 

Anne Bijker 

Jan Schokker 

Sander Akkerman 

Ane Haven 

elftal 

E 

B 	5 

4 

4 

A 	4 

B 	 3 

3 

A 	 3 

E 	 3 

E 	 3 

A 	 3 

1 Jochem 

2 Jan M. 

Marten 

doelp.  

6 

5 



10 oktober 1987 	DWP 3 - Makkum 2 	uitslag 5-1 

Nog in de winning  mood  van vorige week (6-1 tegen Dr.Boys) ging 

DWP furieus uit de startblokken. Nadat de keeper van Makkum een 

vliegend schot van Jan Sloothaak onder de lat vandaan tikte en 

een kopbal van Henk van der Wal uit de hoek plukt was hij kans- 

loos na een inzet van Albert Huisman, die door een van zijn 

verdedigers van richting veranderd werd, 1-0. Dit gaf ons nog meer 

vleugels, het werd al snel 2-0 door Harry van der Velde, die hiermee 

bewees ook het scoren nog niet te zijn verleerd. Dit doelpunt 

werd overigens grandieus voorbereid door Jappie Berger die op 

links goed ingreep, de bal op de tegenstander veroverde, zelf 

enkele spelers op het verkeerde been zette en zo Harry in staat 

stelde te doelpunten. Dezelfde Harry nam een hoekschop, deed die 

strak en zuiver bij Henk v.d. 1,?a1 op het hoofd belanden, die met 

zulke ballen meestal wel raad weet. Zoals ook nu, hard en zuiver 

in de hoek en 3-0. Dit was tevens de ruststand. In de tweede 

helft was het Harry v.d. Velde die na een lange rush in een 

klein hoekje scoorde, 4-1. Net  even van te voren was Makkum n.1. 

mazzelig aan een doelpunt gekomen. Verder heeft Makkum deze 

middag weinig kunnen laten zien. Piet Jager had nog het meest de 

handen vol aan zijn tegenstander, hij trof n.l. de beste speler 

van de tegenpartij aan zijn zijde, maar klaarde dit karwei met 

succes. Dat de scheidsrechter in opleiding was voor komiek 

bleek wel in het veld. Hij meende het publiek en 22 spelers te 

moeten vermaken met de volgende stunt: Nadat Albert Huisman de 

bal op het middenveld oppikte, alles en iedereen incluis de 

keeper uitgespeeld had en de bal doorschoof naar Douwe Dijkstra, 

wandelde deze tergend langzaam met de bal over de doellijn, 

alwaar hij de bal daarna deponeerde op de 16 meterlijn. 

Doelpunt dus! Wat schetst echter ieders verbazing toen de 

scheidsrechter, zonder af te fluiten overigens, de tegenpartij 

een vrije trap liet nemen en geen doelpunt toekende omdat de 

bal niet over de doellijn zou zijn geweest. Er zijn dus wel 

meer scheidsrechters die een "modderfiguur" slaan! 

Gerechtigheid kwam evenwel al snel. Jan Sloothaak wist precies 

wat hij moest doen toen hij op volle snelheid het strafschop-

gebied binnen ging en van achteren aangetikt werd toen hij de 

bal al niet goed meer kon spelen: gestrekt neergaan en dus : 

strafschop! Harry v.d. Velde belastte zich met de taak de 

einuitslag op het scorebord te brengen op 5-1 

Uw liefhebbende Madonna 



BIJ ONS KUNT U OOK: 
SLAATJES 
KROKETTEN 
FRIKANDELLEN  ETC.  
KOMEN HALEN 
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VERGADERINGEN 
RECEPTIES 
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STREEK  116 

I
8464 NH ST. JOHANNESGA  

Schildersbedrijf 
ROTTUM 

Telefoon 0 5137 - 1526 

OK  
VOOR LEVERING VAN 0 K PRODUKTEN 

ZOALS: 

BENZINE, GASOLIE, PETROLEUM, 
BOERENGASOLIE, MENGSMERING, 

LUCHT, OLIE EN VETTEN ENZ, 

BELEEFD AANBEVOLEN: 
GERRIT EN ANNA DE LEEUW 
STREEK 121 ROTSTERHAULE 

TEL, 05137 1214 

IISB 
ROTSTERHAULE B.V. 

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

Langedijk 1 
8463  NP  Rotsterhaule 
Telefoon 05131-1475 

Meer voordeel 
op de koop toe 

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

éér a 
Streek198 Rotsterhatde 

Cri 05137-1216 

Voor een nieuwe 
of een goede 

gebruikte FIETS 

Akkerman 
Rijwielen 

St. Johannesga, tel. 05137-1320  

Gebruikte Meubels en Keukens. 

i.,edganitta 
Pollé 7 

Matifirthamla 
Tel.: 05137 - 2002 

ook voor 
restaurallowerkzaanrhodan 

naar 

weeneilleadrij 
Ine,  him bum 

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

05144-1248 
05137-1953 



CAMPING. EN WATERSPORT ARTIKELEN 
SPORTPRIJZEN  SCHAATSSPECIALIST 

tevens het adres voor 

BETAALBARE SPORTIILEDIE 

Dd 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 EXPRES 

In het zomerseizoen 

kunt u ons dagelijks 

vinden 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. 

Sc. HEERENVEEN OP WEG 	N AAR 

EREDIVISIE 

DE 

Sc HEERENVEEN 

BRUINSMA TAPIJT 
MIDSTRAAT 87 

JOURE  
Eel,  05138.3794 

F. VAARTJES 
Renovatie.Voeg.Vlecht. 

en Tim merbedrilf 
BANDSLOOT 3 
BANTEGA 	tel. 05145-229 

Administratiekantoor en 
Belastingadviesburo 

A. OORD 
Voor het verzorgen van uw: 
* bedrijfsboekhoudingen 
* administraties 
* BTW en loonaangiften 
* A en T biljetten 

Schoterfaindsoweg 92, Nietrwehome, 
telefoon 05135- 1674 / 1467 
Nieuwevveg GA, 8723  EA  Koudum, 
telefoon 05142-2552, b.g.g. 1457 

De mode steeds een 
steekje voor met 
Phildar breigarens 

Ook goed in: kleinvak 
ondergoed 
textiel 
panty's 

Midatraat 78 
Tel. 05138-2975 JOURE 

KALSBEEK speelgoed 
MIDSTRAAT 68 JOURE te1.05138.3 1, 

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



Berichtgeving over 
afgelastingen via 
de radio nieuws dienst 
De radio nieuws dienst (ANP) is al-
leen in de gelegenheid om bericht-
gevingen over afgelastingen te ver-
melden in de zogenaamde lange uit-
zendingen. 
Dit houdt in dat berichten over afge-
lastingen gemeld zullen worden: 
vrijdag 	18.00 uur via radio 5 
zaterdag 	8.00 uur via radio 1 
zaterdag 13.00 uur via radio 1/5 
zaterdag 18.00 uur via radio 5 
zondag 	8.00 uur via radio 1 
Op teletekst, pagina 603, worden af-
gelastingen vermeld vanaf vrijdag 
17.00 uur. 
Ook via de 'voetballijn' telefoonnum-
mer 06-91122333 kan men zich op 
de hoogte laten stellen van eventuele 
afgelastingen. 
U wordt verzocht een en ander ken-
baar te maken aan de leden via het 
maandblad of de weekbrief. 

Afgelastingen 
en 
wat 

ècht 
moet weten. . . 

UIT HET F.V.B.-NIEUWS 
AFDELING  

Wanneer door de weersomstandigheden het onmogelijk is het gehele afdelingsprogramma te laten 
doorgaan, wordt door het bestuur reeds in een vroegtijdig stadium tot afgelasting besloten. 
Door het buro worden dan onmiddelijk o.a. het A.N.P., K.N.V.B. te Zeist, Radio Fryslán, 
Friesch Dagblad en Leeuwarder Courant als belangrijkste informatieverstrekkers ingelicht 
opdat het nog in de uitzendingen en edities kan worden opgenomen. 

Wat is nu beslist de bedoeling niet? 

NIET het bondsburo bellen met de vraag of het programma al dan niet doorgaat !! 

Reeds op donderdagsmiddags beginnen vele bestuursleden van verenigingen, jeugdleiders, 
ouders, spelers, scheidsrechters, konsuls e.a. met bellen naar het bondsburo met deze 
vraag. Deze telefonade zet zich voort op vrijdag tot het sluiten van het kantoor van 
de F.V.B.. Het resultaat van het bellen door velen uwer is dat bijna gedurende 11 dag 
de telefoonlijn bezet is en dat één  employe  van het buro niet aan zijn normale werk 
toekomt, hetgeen ook voor u wordt verricht. 

REALISEER u hierbij dat het door het buro als zeer storend wordt ervaren vele tientallen 
malen te worden gestoord met een vraag die beslist overbodig is en veelal ook nog wordt 
gesteld op een tijdstip dat er nog geen beslissing is of wordt genomen. 
Beste sportvrienden, wij doen nu echt een dringend beroep op u en overige leden binnen uw 
vereniging het buro niet meer te bellen met de vraag inzake gehele afgelastingen. 
U dient uw informatie te betrekken via de aangegeven kanalen, waarbij misschien uw geduld 
wel even op de proef wordt gesteld. Wij rekenen erop dat een ieder nota neemt van het 
bovenstaande, waarbij we ook de verenigingsbesturen verzoeken hierover iets in hun klubblad 
te willen vermelden. Alleen dan is het mogelijk dat de normale werkzaamheden op het bonds-
buro ook donderdags en vrijdags doorgang kunnen vinden. 

De bekendmaking van de afgelasting vindt plaats op één van onderstaande tijdstippen. 

1. Berichtgeving bij algehele afgelasting (zaterdag en zondag) 

Indien wij ertoe besluiten het gehele wedstrijdprogramma voor zaterdag en zondag af te 
gelasten, dan zullen wij dit op vrijdag voor 10.00 uur mededelen aan: 
a) Radio Fryslán, die dit bericht zal uitzenden in haar uitzending van vrijdag tussen 

12.30-13.00 uur en 18.00 en 19.00 uur. 
b) Friesch Dagblad en Leeuwarder Courant, die het bericht zullen opnemen in haar edities 

van vrijdag 
c) K.N.V.B. te Zeist, die er voor zal zorgen, dat het bericht wordt opgenomen op de 

telefoonband van Sportnieuwsdienst ANP, hetwelk te bereiken is 

onder nummer 020 - 214214. 
2. Mochten wij onze beslissing eerst op vrijdagmiddag nemen dan is de berichtgeving als volgt. 

Vrijdag ---------. ....... 

Radio Fryslán - tussen 18.00 en 19.00 uur 
Radio Nieuwsdienst - 18.00 uur 
Tel. informatie Sportnieuwsdienst 
ANP (tel. 020-214214) 
NOS Teletekst - na 18.00 uur 

- na 18.00 uur 

Zaterdag 
Radio Fryslán 

Radio Nieuwsdienst 
Tel. informatie Sportnieuwsdienst 
ANP (tel. 020-214214) 
NOS Teletekst 

- tussen 12.30-13.00 uur en 
18.00- 19.00 uur 

- 08.00 uur, 13.00 uur, 18.00 uur 

- na 08.00 uur, na 13.00 uur, na 18.00 uur 

- na 08.00 uur, na 13.00 uur, na 18.00 uur 



MEDEDELINGEN 

C JUNIOREN D.W.P. IN DE SCHIJNWERPERS 

KAARTRUBRIEK 

Vrijdag 16 oktober is aktie 67 van 

DWP weer gestart met een kaart- 

competitie. 

Door een communicatie storing was 

dit evenement nog niet bij alle 

liefhebbers bekend, zodat er werd 

gestart met slechts 20 deelnemers. 

De vleesprijzen werden uitgedeeld aan: 

1 Winnaarsronde 	. J. de Vries en B. de Vries 

2. H.L. de Jong en M. Rondhout 

Verliezersronde 1. M. Modderman en J. ten Boom 

2. Mevr. de Vries en Jetze de Vries 

Poedelronde 	1. Sj. van der Molen en S. Poepjes 

2. H. Mulder en Henk de Vries 

Hieronder volgen de data van de volledige competitie en we 

hopen dan ook op een zeer grote deelname. Alle kaartavonden 

zijn op vrijdag en wel om 20.00 uur. 

6 november 	27 november 
	

18 december 	8 januari 

29 januari 	19 februari 
	

11 maart 	8 april 

De finale + prijsuitreiking is vastgesteld op vrijdag 29 april. 

B. de Vries  

Met ingang van seizoen 1987/1988 organiseert de supportersclub 

van de s.c. Heerenveen tijdens de pauzes van de thuiswedstrijden 

van de s.c. Heerenveen penalty-schieten voor C-junioren. 

Dit vindt plaats in de vorm van een zog. penalty bokaal. 

Na o.a. s.c. Franeker en Be  Quick  Dokkum zijn op zaterdagavond 

24 oktober a.s. de C-junioren van v.v. DWP aan de beurt om de 

reservekeeper van s.c. Heerenveen op de proef te stellen. 

Vijf spelers van DWP nemen ieder 3 penaltys. Deze vijf spelers 

fungeren tijdens de wedstrijd Heerenveen - RBC zelf als ballen-

jongen. Alle overige C junioren van DWP en een aantal bege- 

leiders krijgen allen gratis toegang.  
-.-1ó-.- 

J. de Vries 



OEVERZWALUWEN 	D.W.P. 

De derde wedstrijd moest gespeeld worden in Koudum tegen het 

oerdegelijke Oeverzwaluwen. Om 13.00 uur vertrokken we richting 

Koudum waar ons een warm onthaal stond te wachten. Eenmaal 

aangekomen werden we met vele muziekkorpsen ontvangen. Tijdens 

de warming up vlogen de ballen langs de majorettes heen en weer.  

Nadat de heer de Vries dit eenmaal genoeg vond mochten we nog 

even naar de kleedkamer waar de trainer z'n toespraak even 

kwijt kon. Eindelijk was het dan zo ver, we mochten opgetogen 

het veld op. Na zo'n 20 minuten te hebben aespeeld konden we de 

eerste tegentreffer incasseren. De tweede liet dan ook niet 

lang op zich wachten, 2-0 dus. Na de thee zou het dan gebeuren, 

zij konden twee maal scoren in 45 minuten, dus waarom wij dan 

ook niet. En inderdaad wij konden het ook. We scoorden in twee 

minuten ook tweemaal. Maar helaas we stonden toen al met 4-G 

achter. Het bleek echter dat Oeverzwaluwen niet drie keer 

kon scoren in een helft (wij ook niet hoor)., want Mindert redde 

op katachtige wijze een penalty zodat de eindstand 4-2 werd 

in het voordeel, van de thuisclub. En aangezien wij de uitspelende 

vereniging waren hebben wij verloren. 

een speler 

Oldeholtpade - DWP  

Zaterdag 10 oktober moeten we tegen Oldeholtpade voetballen. 

We stonden om kwart voor negen bij de cantine, en om negen 

uur vertrekken we naar Oldeholtpade en we waren er om half 

tien. Toen hebben we wat ingeschopt en om 10 uur moesten we 

voetballen. Binnen de koste keren was het 0-1 voor Oldeholtpade, 

vervolgens 0-2. Tjalling de Heer maakte 0-3. En voor de rust 

is het 0-4 geworden voor Oldeholtpade en zo was het tevens 

rust. Siebolt wisselde voor Klaas Jansen. En zo begon de 

tweede helft. Een minuut gevoetbald en toen werd het 0-5, 0-6, 

0-7 en 0-8 binnen een kwartier. In de twintigste minut 0-9 en 

ook nog 0-10 na 5 minuuten. Volgens werden er nog drie 

geschoord door Oldeholtpade, 0-11, 0-12 en 0-13. Maar toch 

hadden ze aan allebeide kanten goed gespeeld. 

De C-junioren Jan de Vries en Henk de Jong 

-.-17-.- 



Loop je even met de voetballer mee door het cloolltof? Kun je 
meleen zien hij welke bal jullie terechtkomen! 

4, 	 
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De grninat moet worden opgeknapt. Voordat de I na;; echter de 
schaar gaat gebruiken, zoekt hij de k  laver ties  vier op: die  brew  
gen zijn club immers geluk. lloeveel klavertjes vier zijn er? 

Volg de lijntjes en schrijf de letters in de juiste volgorde in de 
lege sterren. Dan verschijnt vanzelf de naam van een voetballer. 
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lit  dit blok zijn de namen van voetballers vei borgen. Streep ze 
allemaal weg. De letters die overblijven, vormen bók de naamn 
van een zeer bekende voetballer! 
Arnezen Arnlz -  Ashcroft  - Been - Cruyff - Cox - Doesburg 
Dilling - Gullit -  Miele  - Melgod -  Nygaard 	Neleinans - Rot;!-
berg - Raeven - Rijkaard - Schrijvers - Strik - -rot - Vermeulen 
- Va nets burg - Wi  Iselin  I. 



HERMAN 
KLEINSMIT  

uw  &chile  warme bakker 

In koopcentrum JOURE 

JUWELIERSBEDRIJF 

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

bilk Zootendal Sport 
Wilful 65 • Joule -  tel.  05133.3869  

UW ADRES VOOR ALLE 
SPORTBENODIGHEDEN 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  venal  140,-

Contactionzen 

Contact lenavioelatol ton 

Foto- en Filmartikelen 

Foto's in 2 dagen klaar 

Op vertoon van  doze 
advertently  geven wil 
10 010 korting hij aankoop 
van  eon  complete  brit.  
(montuur g. glazen) 

L4EG3E.r.2 
MIDSTRAAT 143 TELEFOON 
8501  AK  JOURE 05138-5254  

tie r.k.  kerk  

voor al uw voeg On 
restauratiewerkzaamheden naar 

voegbedrijf S. V.5. w. SLOOTHAAK 
Scharsterbrug 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 

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

SIGARENNIAGAZhIN 

DE  HEY  
DE  'JERK  3 JOURE 

TEL. 05138.3501 

(ook Inleveradres 
voor toto en lotto)  

voor alle 
voorkomen de 
werkzaamheden 
te1.05138.8211 bgg 2284 



, Rabobank 11:2 
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handel in bouwmaterialen 
kunststofkozijnen en 
aanverwante artikelen 

Bouw- en Aannemersbedrijf 

FA. H. FABRIEK 
EN ZN. 

Streek 59 
St. Johannesga 
Tel. 05137-1207 

• ni  11 :211 
D  

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 

ik containers vanuit Heetenveen... 
voor al uwafvaistoffen 

LEDIGEN één of meermalen 
per week volgens vast 
routeschema.  

1111= 
Tel. 05139-545  

IBA-CONTAINERS 
van 500 tot 5000 IIr. 

edigen ter plaatse. 
Een hygiënische bak! 

Tevens mini-containers. 

0 

II 

Heerenveen,  BURG.KUPERUSPLEIN  31/ 
KATTEBOS 146/CRACKSTRA1T 21/TOLHUISWEG  12/ 

Rotsterhaule,  STREEK  138 

- 

De 
adver 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 
Jan Stuiver s; ijr  Pr. Marijkeweg 35 

./ tel. 05137-1070 

TECHNISCH BEDRIJF 

OUDEHASKE JOUSTERWEG 92 
TEL. 05130-77370 
MUNNEKEBUREN-SCHERPENZEEL 
GRINDWEG 168 TEL. 05618-230 
Radio, televisie, elektr. artikelen, stofzuigers, 
koelkasten, 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 4 
* * 

tel. 05137-2019 	* 
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