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Debitant der Nederlandse Staatsloterij 

A. van Zwol 
Streek 131 Rotsterhaule 
telefoon 05137-1494 

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

6 types. van 45,5 tot 81 kW 
(62 - 110 pk) 	4111  

met 2- of 4-wieleandrijving 
met 50' wieluitslag  

an  érill 

• Oe «evolutionaire trekkerserie met 	Ill'Elebtronie hefinrichling met 
'Autotronic' tranamszle-regaltng 	eansorpennen voor Uilerel  MOW.  

• Simengeluidsanne verligheidstrabine 	hung.  en  snail.  werking 
(beneden 75 dO1A1) mat vacl mime 
en goed 001 voor, achter en opzij 

• Volgesynehroniseerde Irenernisare 	•Optiei '13atetronie" trelikerpreste. 
met 16. 32 of 48 veranellingenz  rip 	Ile-monitor met progrenmeerbare 
anelheden van 0.4 tot 42 ten/uur. 	metzlepregeling en "vergelukende 
voor- en aehterust 	 mode" 

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

Streek 36 Sint Johannesga 	Telefoon 05137-1283/1239 

pebroeders de ir oning 
oedkoop 	11 waliteit 
VOOR EEN GROOT ASSORTIMENT 

TUIN-EN KAMERPLANTEN! 
en 

NATUURLIJK OOK VOOR 
TUINAANLEG EN ONDERHOUD 

NAAR 

Gebr. De Koning 
Meerweg 3-6 - Rohel - Tel. 05137-1331 

.1,
74

F 
 Mechanisatiebedrijf 

—Akkermait 

De zekerheid met prijs en 
kwaliteit g6éd te zitten! 

TEXTIEL  
"yolk. i'dí s!`41  II to 	 .116-16.3•!. • 
,45,± 40,  ierrty. 4 

".."4"44410aViliti  MEUBELEN  • 

ST REEK 180 -ROTSTERHAULE - TEL05137- 1310  

Garagebedrijf 
BIJKER 

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

Wij leveren: 

antivries 
koelvloeistof 
accu's 
banden 
antiroestbehandeling 
schokbrekers 
mistlampen 
ruitenwissers 
uitlaten 
onderhoudsbeurten 
remservice 

RIJWIELEN 

BROMFIETSEN 

TWEEWIELERBEDRIJF 

J. KRIKKE  
Streek 107 - ST. JOHANNESGA 
Telefoon 1487 

Vierhuisterweg 25 
	

BOERDERIJ- 
VIERHUIS 
	

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

	
BRUIN  CAFE 

‘ 4̀ "11'',L 	• 44' 

4k, 	k•ii) 
44, bk• 

ZENTRASPORT  
INTERNMONAL  

Voor  II  uw  SPORTEEMODIODHEDEN 
on wan  GOED ADVIES  
Is hot Joists adroit  

JAC. DE VRIES 
Dracht 32 
Heeranveen / tel. 24969 

HOCEDIJK 126 SINT JOHANNESGA 
TEL: 05137-1818 
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DE WI TE  PEAL  

opgericht 19 juni 1947. 

Beste lezers en lezeressen, 

Van de 
irodakdo-
Wo[l  

Ook niet leden 

Hier zijn we dan al weer met het club-

blad van de maand navember. 

Di winter staat weer voor de deur en 

Sinterklaas is al weer in aankomst. In 

dit clabblad dan ook weer een mooie kleur-

plaat voor de jeugd. 

Kleur deze plaat in en lever deze voor 

zaterdag 12 december bij de redactie in0 

mogen meedoen. Wie de mooiste kleurplaat in stuurt kan een 

mooie bal winnen, dus doe je best. 

Verder hebben we nog het volgende: 

Op zaterdag 19 december tussen 10.00 en 12.00 uur wordt er in de kantine 

de gevonden kledingstukken en schoenen weggegeven. Dit is kleding die in 
de afgelopen jaren in en rond de kantine zijn verzameld maar waar geen 

eigenaar van is op komen dagen. .2Jr zit nog leuk spul tussen, dus kom naar 

de kantine en kijk of er iets voor je bij zit. 

In dit clubblad ook weer de vaste rubrieken zoals; Intervieuw van de 

Maand, met Aike iiieman, allerlei wedstrijdverslagen en stukken uit de pers. 
Wij wensen jullie weer veel leesplezier en tot de volgende maand. 

En dan nu, jongens en meisjes, hoogste tijd voor een aardig 
sprookje, zoals dat bij ettelijke Nederlandse voetbalclubs de 
ronde deed, doet en altijd zal blijven doen. 	It  eiefoon 

Be  redactie.  

Snoek: „Velen willen alleen al 
bij FV Snoekie komen spelen 
omdat de organisatie zo goed 
is. Diverse mensen zijn prak-
tisch voortdurend met de club 
bezig. Ach, en die verhalen dat 
wij zouden betalen zijn over-
dreven. Met m'n hand op m'n 
hart zeg ik nu dat elke speler 
contributie betaald. Het zit 'm 
gewoon in die andere dingen. 
Gezellige avondjes, een eten-
tje. Wie kan daar nu bezwaar 
tegen maken?". 

Het gebeurde in het seizoen '82183 tijdens de bekerwedstrijd  
SC  Cambuur -  NEC.  

De bezoekers uit Nijmegen zijn in de aanval, de bal wordt 
diagonaal van de ene vleugel naar de andere gespeeld. Op dat 
moment loopt Cambuurs Gerrie Schouwenaar vlak naast 
scheidsrechter Blankenstein en fluistert hem toe: 
'Scheidsrechter, er is telefoon voor je'. 

Blankenstein begreep de hint onmiddellijk en keek naar z'n 
grensrechter. En inderdaad, deze stond voor buitenspel te 
vlaggen. 



a!1>lePeEi 

•pelqqnpi suo  Lij  ueels uoweu um! iv •uodow 
Ann e uog n lunols `6w6woJan azuo uounois 

sJapJoevaApe ozuo nq doom 

Begálmatigonderhoud 
kost veel geld. 
Speel daarom Lotto en Toto in uw 

eigen vereniging. 

(sg7  

in4toxtedo 
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U vult daarmee 
onze clubkas. 

N.  

Up de vergadering van 14 oktober 

is allereerst even gesproken over 

de afgelopen maanden, waarin aan 

het licht kwam dat de resultaten 

wel iets beterkonden zijn0 
uok werd opgemerkt dat de spelregel-

kennis veel te wensen over liet en 
waaraan veel verbeterd kan worden. 

Hieraan wordt nu gewerkt door 
scheidsrechter Dikkerboom. Intussen 

zijn onze U-junioren op bezoek ge 

110B000 op verzoek van v.v. Heerenveen0 weest bij de wedstrijd heerenveen 
paar hebben vijf van onze jongens meegedaan aan een wedstrijd penaltyschie-
ten, waar ze een voortreffelijk resultaat hebben behaald. 
Ook hebben we gesproken over eventuele winteractiviteiten voor de jeugd. 
Hierover later meer. Woensdag 18 november hebben we een vergadering gehad 
in de kantine van itenado over zaalvoetbal voor de jeugd, tijdens de win-
terstop. Daar we ongeveer 100 uur zaalruimte toegewezen hebben gekregen 
kan ook weer een toernooi gespeeld worden in de maanden januari en febru-
ari. Voor de ouders: hopelijk kunnen wij weer op Uw steun rekenen door dit 

allemaal vlot te laten verlopen. Ook suggesties voor verdere winteractivi-
teiten zijn van harte welkom. 

Tussen Kerstmis en Nieuwjaar is er 	jeugdtraining0 

het jeugdbestuur.  

orookodde 
edsklid 

Een pilsje in de kantine na de wed--
strijd is best gezellig. Tenminste als je 

niet moet rijden. Sta anders eens even stil 
bij die 500 doden en 15.000 gewonden 

die er elk jaar weer vallen door 
alcohol in het verkeer. Met name 
veel jonge automobilisten en vaak 

in het weekend. 

Wees sportief en drink als je nog 
moet rijden geen alcohol, Dat geldt 
niet alleen voor jou, maar natuurlijk 

voor je hele team. Teamwork houdt 
toch niet op bij het laatste fluit-
signaal? Let eens een beetje op 

elkaar en geef natuurlijk zelf het 
goede voorbeeld. 

ALCOHOL EN VERKEER,  
OAT  IIWN JE MET MAKEN 

Een pilsje na afloop in de kleedkamer mag. Als je er maar geen 
sigaretje bij opsteekt. want dat slaat meteen op je longen. 



Hallo, 

Mijn naam is Aiko  Nieman,  geboren 19 november 1956 te Groningen, 
getrouwd en vader van 3 kinderen. 
Sinds 26 maart 1986 woon ik te Heerenveen, Eendenkooi nummer 1. 
Ik heb vanaf 1966 in Veenwouden gewoond en vanaf 1980 in Noordbergum. 

Ik heb in Bergum de MAVO doorlopen en het diploma behaald in mei 1973. 
Vanaf 1 november 1973 ben ik werkzaam bij het GAK te Leeuwarden. 
Zoals al verteld ben ik 26 maart 1986 naar Heerenveen verhuisd i.v.m. 
mijn huidige baan: Correspondent Werkloosheidswet GAK. 

Ik heb bij de volgende verenigingen gevoetbald: Veenwouden, Noord-
bergum, Bergum en Heerenveense Boijs. 
Het vorige seizoen heb ik in het vierde elftal gespeeld van Heeren-
veense Boijs. Vlak voor de winterstop zijn we met het hele elftal 
opgestapt na ruzie met het bestuur. 
Thans voetballen we met het elftal in de zaal onder de naam: ZVV Noord. 

Van mijn buurman, Egbert Jager, hoorde ik voor het eerst iets van 
D.W.P. waarna ik een paar keer ben gaan kijken, hetgeen ik toen zag 
sprak mij wel aan zodat ik mij als lid heb aangemeld. 

Mijn favoriete plaats in een elftal is spits of centraal op het mid-
denveld. 

Mijn eerste indrukken van D.W.P. zijn niet al te best: trainer weg, 
speler(s) die niet meer beschikbaar zijn voor het eerste elftal, te 
veel schorsingen  etc.  
De laatste weken gaat het echter de goeie kant op. Het tweede elftal 
pakt nu de punten en ook met het eerste elftal gaat het een stuk 
beter. Beide elftallen moeten zich kunnen handhaven. 

Hobby's: voetballen, zowel in het veld als in de zaal, lezen en 
kijken naar sport. 

Favoriete muziek:  Franckie goes to Hollywood, Jean M. Jarré.  
Favoriete tv  series: In the Heat of the Night en Hill Street Blues. 

Er werd mij ook gevraagd wie ik de beste voetballer vind zowel in 
Nederland als in het buitenland. De beste voetballer bestaat volgens 
mij niet. 
Voetballers die er voor mij uitspringen in Nederland zijn: Ronald 
Koeman, Sft•en Lerby en John van het Schip. 
In het buitenland zijn dit de volgende spelers: Maradonna, Gullit,  
Schuster  en Hugo Sanchez. 

Hierbij wil ik het maar laten. 

Tot ziens op het veld. 

 

Movro, ort groef:en, 

(/ 



HEERENVEEN 	R.B.C. 

Zaterdag 's-avonds om half acht begon de wedstrijd. We waren door 

Heerenveen uitgenodigd om in de rust penaltys te schieten. We 

moesten om kwart voor zes bij de kantine zijn. We zijn om zes uur 

vertrokken naar Heerenveen. Er mochten 5 jongens van ons team elk 

drie penaltys schieten. Om kwart over zeven werden we toegelaten 

in het  Abe  Lenstra stadion. We kregen trainingspakken van Heeren-

veen, er stond Fiat op. Toen we de pakken aan hadden mochten we 

als ballenjongen op het veld staan. Toen begon de wedstrijd. Na 

een tijdje gespeeld te hebben maakte RBC 0-1 door een blunder van 

de keeper. Kort daarop maakte Heerenveen 1-1. Dat was tevens de 

ruststand. Toen waren wij aan de beurt. Johan Kerkstra, Klaas Henk 

Bosma, Johan Bijker. Henk de Jong en Jan de Vries. 

Johan Kerkstra was eerst aan de beurt. Hij miste de eerste. De 

tweede zette hij en miste ook de derde. Klaas Henk Bosma was tweede 

Lij zette de eerste, miste de tweede en ook de derde. Johan Bijker 

was derde. Hij zette de eerste en miste de tweede en zette weer 

de derde. Henk de jong was vierde, hij miste de eerste en zette 

de tweede en de derde. Jan de Vries was laatste. Hij zette de 

eerste en tweede en miste de derde. Algemeen hebben we acht doel-

punten gescoord en staan we samen met Be  Quick  uit Dokkum bovenaan. 

Toen begon de tweede helft. Heerenveen had de aftrap en het spel 

was weer begonnen. Na een tijdje was het weer een doelpunt voor 

Heerenveen, dus 2-1. Nu mocht RBC aftrappen. RBC kwam er niet 'Ter 

mee of Heerenveen had de bal al weer. Een paar minuten later was 

het al 3-1. RBC mocht weer aftrappen, dit werd een goede aanval, 

maar de keeper staat er niet voor niets in het doel. Na een verre 

uittrap maakte Heerenveen nog 4-1 en dit was ook de eindstand. 

Toen was de wedstrijd afgelopen. We moesten naar onze kleedbox 

en we moesten de trainingspakken helaas terug geven en we kregen 

ook nog een flesje AA drink. Toen gingen we naar huis. We willen 

graag Geert de Jong bedanken voor het regelen dat de andere 

spelers van het team op de hoofdtribune mochten zitten. 

Geschreven door Henk de Jong en Jan de Vries van de C junioren. 

Dat het scoren van 8 penaltys een goed resultaat is blijkt wel 

uit het feit dat DWP na 6 verenigingen te hebben uitgenodigd nog 

altijd gedeeld aan de leiding staat van de s.c. Heerenveen 

penalty bokaal. Mocht dit aan het eind van het seizoen no .7 zo zijn 

dan zien we de C-junioren van DWP terug in de finale. 

(J. de Vries) 
Wie heeft eigenlijk ooit dat fabeltje de wereld in geholpen dat 

elastiekjes om je kousen hoog te houden je bloedsomloop zouden 
stremmen? 



f .--11  Croinctijterir 
,Cidgrn »errrivern 

Burg. Kuperusplein 59 
Telefoon 05130 -24899 

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

LJ 

—It 
It  

ff  
voegbedrijf en gevelrestauratie 

Fok 27 / 8441  BM  Heerenveen 
Telefoon 05130-25893 

Piuimveebedrijfen eierhandel 

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

•‘‘ 	Griend Sport < 
VOOR HET  Oki  n IN IEDER 

BETERE WERK /"» 	C_71 MERK 

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

A. BRALS 
Grond- en 

sloopwerken 
M.J.HOGEBOOMSTRAAT 1 

SINTJOHANNESGA 
telefoon 05137-1269 

INRUIL - FINANCIERING - GARANTIE 
OOK VOOR ALLE VOORKOMENDE REPARATIES 

UW ADRES 

Autobedrijf 
LUC HOF  by  

ROTTUM - Tel 05137-1322 

De kleine zaak met de Grote Service 

* VOA 0.0 03,1%GING 
0000- De OsleiCOes. 

 

SPORTHUIS 
DE LEEUW 
DRACHT 56 -58 
HEERENVE EN 
TELEFOON 22418 

Café-Restaurant - Zaalacconunodatie 

„HET ANKER" te Scharstcrbrug 
nollandiastraat 50 

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

Sigaren Magazijn 'T HOEKJE 
CROOT5if A55011TIMETIT  SMARM  th 510AfleTT 

Wells COMPLf Te 5ORTERITIO 
"CO1PAEHE11" "OUD IIIIMPErl" en "BA L MORAL "  

eon  UW IRLOVeRADRC5 VOOR TOTO  CH  LOTTO 
EN  WS  

1 	
MIDSTRAAT 63 JOURE • T.O.  JOUSTER  TOREN 
JELLE VA11 DELDEH 

!Lotto: ...elke week  de 
kans van 	mizainicEima 

uw leven 
EN VERGEET HET CIJFERSPEL NIET 



Instgaut100 

FiltradeN100112"  

verzekeringen 
hypotheken 
financieringen 

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

Maar dan moetie wel verzekerd zijn. Anders kan een 
tackle voor een hoop financiële narigheid zorgen. 

Uw Victoria•Vesta adviseur kan zorgen dat dat niet 
gebeurtMaardan moet - 
u'mwel even bellen. 

uw adviseur: 

,i,,,-------- -- 
Af.-0

4 
" ( 	.70  

iii. 	outvirk14_ la 414-4'7-7ORNE Tam 

totosESMA 4  

Transportbedrijf 

Nico de Wolff 
HANDEL IN 

RUWVOEDERS 

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

UwVictoria-Vesta 
adviseur 

wil even nagaan of 
harde tackles 

in de polis staan. 

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

Victoria-Vesta 
'avelliggevoel  

Spullen voor stal en tuin 
voor koe en ram 

dat kan bli ROELOF KOOPMAN 
HANDELSONDERNEMING 

ROELOF KOOPMAN, 
SCHARSTERBRUG 

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

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

Rotsterhaule 
Voor inlichtingen: 

De Finne 2, 8501 PC !owe,  Telefoon  051 38-2021 



Evenals vorig jaar vinden jullie ook nu weer een prachtige kleur-
plaat in ons clubblad. Het is natuurlijk de bedoeling om deze teke-
ning zo mooi mogelijk in te kleuren. Alle inzendingen worden erg 
kritisch bekeken door een deskundige jury. Inleveren in de kantine 
vájr 12 december aanstaande. 

Naam 	  

Adres 	 

Woonplaats 	 

Leeftijd 	 



DWP 5 - Joure 7 

De wedstrijd begon om 1.15 uur. Het was goed voetbalweer.We begonnen 

met een andere opstelling, 4-4-2. In het begin draaide het zo sterk 

dat in de 7e min. Auke (van Basten) Bosma een schitterend doelpunt 

maakte door een lob over de uitkomende keeper. Vijf minuten later 

kwam er een tweede doelpunt voor ons door dezelfde Auke die de bal 

(met een beetje geluk) door de benen van de keeper speelde. In de 

30e minuut kwam Joure opzetten, die gaf een pass van rechts en 

voor het doel stond een speler van hun die hem er in bikte. Bij het 

tweede doelpunt zo'n 10 minuten later gebeurde ongeveer hetzelfde. 

We gingen de rust in met een 2-2 gelijke stand. Na de thee gingen 

we sterk door. Bertus van Zwol kreeg een  passe  van Herre en zo kon 

Bertus 3-2 maken waardoor er weer moed kwam. Na zo'n 15 minuten spelen 

kregen we een vrije trap van ongeveer 16 meter van het doel, 

Herre en Jan(Koeman) v.d. Wal stonden erbij, Herre tikte de bal 

naar Jan en die trapte de bal door de muur het net in. Joure 

probeerde het nog wel een paar keer maar kwam er in de 2e helft 

weinig aan te pas. Door het goede doorzetten van ons kregen we 

weer een vrije trap op bijna dezelfde plaats, weer stonden Herre 

en Jan er bij, maar nu kwam Auke er ook bij voor de afleiding. 

De bal ging weer naar Jan en die schoot de bal maar behendig in, 

daardoor kwam de eindstand op 5-2. Op deze manier kan de leider 

weer dik tevreden zijn na de vorige nederlagen. 
1 

Toe, wees nou 's een keertje een vent. Blijf niet op bed liggen met de 	J. Douma 
telefoon in je hand, maar loop gewoon even naar de sigarenboer op de 

hoek en kijk op de lijsten of het doorgaat. 

31 oktober 1987 	DWP 5 - Oudehaske 3 	uitslag 3-1 

Het was voor DWP zaak om de opgaande lijn na de zege op Joure 

door te zetten in de wedstrijd tegen Oudehaske. Dit lukte fantastisch 

door binnen de minuut door een doelpunt van Rommert Heida al op een 

1-0 voorsprong te komen. DWP speelde met een tweemansvoorhoede en 

vier op het middenveld waardoor het middenveld veel ruimte kreeg 

om de spitsen aan het werk te zetten. Ongeveer halverwege de eerste 

helft werd het 2-0 door Andries Heida die met een lage schuiver 

scoorde. Verder in de eerste helft raakte DWP het initiatief kwijt 

aan Oudehaske wat daardoor wat kansen kreeg. Maar invaller-doelman 

Tiemen Kamphuis redde een paar keer zeer bekwaam. In de tweede helft 

was het karwei al vrij snel geklaard door een snelle goal, en de 

3-0 was een feit. Het was de tweede goal van Andries Heida die 

een afgeslagen hoekschop opnieuw inschoot en van richting veranderd 

werd door een verdediger van Oudghaske . 
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vervolg verslag DWP 5 - Oudehasxe 3 van 31 oktober 1987 

DWP kreeg nog wat kansen maar die werden niet benut. Oudehaske 

kreeg ook kansen waarvan er een kwartier voor tijd door een hard 

schot in de korte hoek de keeper kansloos maakte. En dat betekende 

een 3-1 overwinning, die in de laatste 10 minuten met maar 10 man 

overeind werd gehouden. Dit kwam doordat Hedde Groeneveld met een 

blessure uit viel. Het was een verdiende overwinning van een 

hardwerkend DWP 

Het miskent talent 

Heerenveense Boys - DWP 4  

Als medekoploper gingen we met wat angst naar Heerenveen toe. Deze 

sterk opgeklopte derby was voor ons een teken, om toch maar weer 

eens de messen te slijpen. De bespreking vond plaats in hotel 

Tjaarda, waarna we naar het sportpark gingen. Een wedstrijd met 

uitersten. Bij vlagen goed voetbal, maar ook erbarmelijk slecht. 

De Boys hadden het betere van het spel, maar scoren ging niet. 

Ruststand 0-0. In de rust hoorden we van Geert Dijkstra en Wietse 

Toering dat ze niet 100% meer waren. Van Wietse was dat na een 

zware blessure te begrijpen, maar van Geert?, conditie gebrek? 

Na de rust speelden we veel beter, wat resulteerde in veel kansen. 

Jammer genoeg viel onze turbo Geert uit met een knieblessure. 

Dit was een tegenslag, maar niet getreurt. Henk de Vries was zijn 

vervanger. Na zo'n 20 minuten een schitterende, maar dan ook 

schitterende genomen vrije trap werd a la van Loen in de uiterste 

hoek gekopt. Een klasse goal. We speelden op routine de wedstrijd 

uit. Tien minuten voor tijd scoorde Wiepie Krist schitterend 2-0. 

De Boys mochten van ons daarop ook nog een keer scoren. Eindstand 

dus 2-1. Proficiat. Kampioensfeest waarschijnlijk midden juni 

i.v.m. vakanties 

P.S. Wij als 4e elftal vragen ons nu eindelijk af wat het antwoord 

van de F.V.B. is, op de vraag van Menno Visser, om de goals iets 

te vergroten met bijvoorbeeld één meter. Aktie Bestuur!! 

Want we hebben inmiddels al wel 8 wedstrijden gespeeld, zonder 

één goal van onze zeer snelle spits. 

Uw verslaggeefster : Irene Eigenheimer 
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UIT DE PERS 
Gemotiveerd DWP Gelijkspel wint van Hielpen voor DWP 

DWP —hielpen 2-1 
Beide ploegen werkten heel 

hard en moesten zodoende de 
technische tekortkomingen ver-
bloemen. Echter ook dan kan men 
best een leuke wedstrijd te zien 
krijgen. Ilielpen moest het meer 
van uitvallen hebben en één daar-
van werd beloond door een doel-
punt van Lutzen ten Boom, 0-1. In 
de tweede speelhelft zou de thuis-
club deze stand meer dan recht 
trekken: Klaas I luisman, 1-1, en 
Willem van der Wal, 2-1 

Nieuwe sponsor 
ZVV Haskeriand • 
JOURE - „Hooisma en de Vries",  
Mazda-dealer te Heerenveena-
oure, heeft als sponsor het zoge-
naamde 1).W. P.-teall2 van ZV V 
Haskerland onder haar hoede 
genomen. liet unieke van dit 
team is dat de spelers allemaal 
oud D.W.P.-voetballers zijn niet 
als uitzondering aanvoerder 
de Vries, tevens direkteur van 
„Hooisma en de Vries",  Mazda -
dealer te Heerenveen. Wellicht 
mede door de outfit staat dit zes-
de team in de competitie nog 
steeds ongeslagen bovenaan. 

Een goed gemotiveerd DWP trad 
afgelopen zaterdag aan tegen 
Hielpen. Er moest gewonnen wor-
den als DWP een beetje mee wil 
blijven draaien in het competitie-
gebeuren. Na een redelijke start 
nam Hielpen al snel de touwtjes in 
handen. Het eerste doelpunt voor 
Hielpen leek dan ook alleen .een 
kwestie van tijd. W. v.d. Wal 
dacht hier echter iets anders over. 
Na een solo kwam v.d. Wal alleen 
voor de keeper en passeerde deze. 
W. v. d. Wal dacht te kunnen sco-
ren, daar hij kracht te kort kwam 
werd zijn inzet van de lijn ge-
haald. 
Na wat kansen over en weer was het 
Hielpen dat scoorde d.m.v. een kop-
bal in de 28e minuut. DWP bleef 
het nog wel proberen maar kwam 
niet tot scoren. Na de thee kwam 
een sterker DWP het veld op. Het 
schepte hele goede mogelijkheden 
om te scoren. K. lIttisman kwam in 
het 16 meter gebied met de bal, 
haalde keihard uit en scoorde. 
DWP voelde dat er  nicer  in zat dan 
één puntje, liet duurde echter tot 
de 30e minuut voordat W. v. (1. Wal 
scoorde, na een prachtig steekpass-
je van J. Dijkstra. Na de tweede tref- • 
fer kregen de St. Jutters volop gele-
genheid de stand uit te breiden, 
maar de bal wilde maar niet in het 
net verdwijnen. De stand bleef tot 
het. eindsignaal 2 - 1 voor DWP. De ; 
volgende week treedt DWP aan te-
gen CVVO uit Lemmer. Aanvang 
14.30 uur. 

DWP moest aantreden tegen het 
thuis altijd lastig te bespelen 
CVVO. De heren uit Sint Johan-
nesga wisten dat de Lemsters 
geen wonderploeg hadden en de 
mogelijkheid daar was om toch 1 
of 2 puntjes mee terug te nemen. 
CVVO begon na het eerste  null-
signaal furieus aan te vallen. 
Maar de DWP verdediging  stolid  
hun mannetje wel. De storm van 
CVVO duurde plm. 15 minuten. 

Daarna kreeg DWP wat meer 
grip op de wedstrijd. De kansen 
kwamen nu ook. Zo mocht J. Dijk-
stra alleen op de keeper af gaan na 
een goede pass van H. van Lies. 
Ook W. v. d. Wal kreeg goede mo-
gelijklieden maar evenals Kl. 
Huisman benutte hij de mogelijk-
heid om de score open te breken 
niet. DWP mocht overigens toch 
ook ncig van geluk spreken toen 
R. Waterlander de bal van de lijn 
kopte en even daarna de  Null  een 
sta in de weg was voor de Lem-
sters. Zodoende was de stand bij 
rust nog steeds 0-0. Na de thee 
weer een aanvallend CVVO maar 
door de goed georganiseerde ver-
dediging van DWP bleven de mo-
gelijkheden beperkt. DWP werd 
zelfs iets beter en kreeg dan ook 
weer zeer goede kansen. Zo kon J. 
Dijkstra na een solo alleen voor de 
keeper opduiken maar faalde op-
nieuw. Na zo'n 30 minuten in de 
2e helft werd een doelpunt van K. 
Huisman onterecht afgekeurd we-
gens buitenspel. DWP bleef aan-
vallen maar het was tevergeefs, de 
wedstrijd eindigde dan ook zoals 
deze werd begonnen 0-0. Aan-
staande zaterdag speelt DWP 
thuis tegen de kampioen van vo- 
rig jaar in de le klasse 	nl. 
WWS uit Wirdum, aanvang 14.30 

Heren amateurvoetbalverslaggevers, de enig juiste benaming voor de 
man tussen de palen is doelman. Dus niet keeper, goalkeeper, goalie, 

sluitpost of wat voor fraais u er nog meer van maakt. 
-.-8-.- 

Om de een of andere reden klinkt centrumspits lang niet zo 
doeltreffend als middenvoor. 
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Draai de Voet-
ballijn en u bent 
weer helemaal bij. 

Uitslagen, stan-
den, topscorers. Na- 
tionaal  éû 	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 DAGEKVASTE ITEMS + LAATSTE NIEUWS: 

MAANDAG DE X LA  NUN,  WE EXEN~G£14 EN ISEXINGEAMEG VAN DE YOETIALAW4 V AN HET WEEKEND 
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VRIJDAG 68MGEUXSIE TIAMMEWS UrT EBSTE orm 
ZATERDAG eamicstursrE Tumtuws  Erma*,  unsuct ti ourrsuwo EN MILANO 

ZONDAG unstAGEN RAnonku EN liffEMADORAAL VAN umwAG et4 LAMM EilaseeEVal/WS 

7T IS WEER  FUN WIGS  DE WN 
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WOR7n 
welkom hij 

r' 	 ftflii voetbal 
vereniging 
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AANMELDEN BIJ R.VISSER—DE VRIES 05137-1739 

...zorgenvrij met feenstra installaties 



UW DIEPVRIESVULLING ZOALS: 
ACHTERBOUT 
VOORVOET 
HALFVARKEN 
EN PAKKETTEN 

UIT EIGEN KEUKEN: 
WORST 
LEVERWORST 
KOOKWORST 
HAM ENZ. 

WIJ SLACHTEN ZELF 
OOK VOOR HUISSLACHTING 

SPECIALITEIT/NEIGEN GEROOKTE DROGE WORST EN SPEK  

12
0TSTERHAULE 1 

STREEK 125 

ambachitlijittslagtrij 
D.  TELEFOON 1597 

I

X  DROGISTERIJ 

ORNELIS 
Midstraat 130 - JOURE - Tel. 05138-2563 

Voor drogisterijen 
cosmetica 

foto's ontwikkelen 
lederwaren 

schoonheidssalon - zonnebank 

40 RIN NEI DE HAL! 
, 

O 
( 

EKOER 
EK FOAR WENNINGYNRJOCHTINO 

DE ;OMER 

Us lepenIngetilden bInnei 
woanattola fan 9.00 cant 18.00 

core 
freed@ Ian 9.00 oant 21.00  nero 

VIDEOTHEEK 
LEKTLICIRHAL 

FOTOHANDEL 

diiuiuit 
MIDSTRAAT 153- JOURE 

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

EN DOE-HET-ZELVER  it  
MIDSTRAAT 151 - JOURE 

REGTS 

Snel, voordelig 
en goed. 

Stomerij ouderwets 
goed en niet duur. 

eXge"fie' thvigeti 

„de lelie"  

Teo en  Tineke  Feenstre 
Midstr eat 102 —  Jouw  — Tel 2458 

SPORTKLEDING 

Ook het speciale adres voor 
HENGELSPORTARTIKELEN 

Ga eens een praatje maken 
met uw sportspecialist 

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

MIdstreat 39 
Tel. 2847  

7 IS NAAR EEN WEET, 
WAAR U VOORTREFFELIJK EET. 

GA HET EENS  NJ  ONS PROBEREN, 
EN GE VILT NOOIT BETER 
ADRES BEGEREN 

CAFETARIA "T CENTRO( " 
G. de Graaf, 

naast  de Jouster Toren. Tel. 3390 I 

Velligautorfidenmetonzerijopleiding 

AUTORIJSCHOOL VALKEIV1A 
VAMOR/M1 

SCHEEN 53 - JOURE - 2T 06138-2964 

De autorijschool met Bovag-garantie 
Theorieles is wekelijks te bezoeken. 

Bel vrijblijvend voor al uw informatie boven- 
staand telefoonnummer 

SCHOEN REPARATIE 



CVVO 
CATO I - MP I 	 0-0 
Afgelopen zaterdag moest CVVO aantre-
den tegen DW P. Vooraf .  stond vast dat er 
(link gewerkt moest worden tegen de ma n-
nen uit St. John nnesga. CVVO kwam dan 
ook goed uit de startblokken en kreëerde 
gelijk in het begin een aantal fraaie kansen. 
Zo was het o.a. Bob Rh henga die zijn inzet 
zag blokkeren door een verdediger van 
DWP op de doellijn. Ook I  !antic!  hooi werd 
de triomf van een  (locum  ni niet gegund. 
want  nil  een prima voorzet van Simon Keu-
len belandde zij  ii  kopbal op de paal. De 
gehele eerste helft bleel- CVVO het spel dik-
teren, maar een doelpunt bleef  nit.  
Na de thee moest  ('VV()  proberen toch een 
doelpunt te maken,  many  zoals _;11,1ijd wist 
CVVO ook nu niet een echte ffl‘rnaker te 
bezitten. CVVO lijkt sterker, maa .r de tegen-
stander kan dan soms ook gevaarlijk naar 
het ('VVO-doel opstomen. [let Was dus 
goed opletten voor de ('V VU-defensie. Uit 
één van die tegenaanvallen leek  DWI)  op 
voorsprong te komen. want de bal werd  nit-
stekend ingekopt. Ilelaas voor de man werd 
de goal wegens buitenspel argekeurd.  
('VV()  kreeg nog enkele kansen via Sietse 
I  ebbing,  maar tot drie keer toe werd zijn 
uithaal vlak voor het doel geblokkeerd. Al 
met al werd er goed gewerkt door CVVO, 
maar nu moest de goalzetter nog even 
opstaan. CVVO heel( hein zaterdag a.s. 
zeker nodig. want dan moet men tegen de 
lust aanvoerder Oeverzwalmven uit Kou-
dum spelen. Wat zou er mooier zijn dan 
twee  pun  ten le pakken van de koploper en 
ook nog aansluiiing terugvinden met de 
kopgroep? Dus hard werken en a fma ken 
die hap.  

SC  Joure 2 draait 
mee in de top 

Zaterdag trok Joure 2 naar de 
altijd moeilijke en lastige tegen-
stander DWP 2. Dat het ook deze 
middag weer moeilijk leek te wor-
den bleek reeds na 8 minuten, 
toen een afstandsschot Struik-
mans onhoudbaar passeerde door-
dat zijn uitzicht door een opeenho-
ping van spelers belemmerd werd. 
Even daarna schoot een DWP-er 
rakelings over. 

Joure kreeg wat meer vat op het 
spel. Na ruim twintig minuten 
mocht A. Roorda een hoekschop 
nemen. R. Dijkstra werd even vrij 
gelaten en niet het hoofd liet hij 
1-1 aantekenen. Na een half uur 
leek Joure de voorsprong te ver-
groten. Uit een corner van P. Jor-
na was het W. Hartholt die de 
doelman passeerde via een kopbal, 
maar een verdediger wist de bal 
nog juist naast de palen te 
werken. liet bleek echter uitstel 
van executie te zijn, want nog 

Uitalagen reserve 3e klarise A zaterdag; 
DWP 2 -  SC  Joure 2 1-4, Blauw Wit '34 4 • 
IJ  VC  2 1-0, kíV Boys 2- Drachtater Boys 2-1, 
Q  VC  2 - FC Wolvega 2 5-1, CS1. 2 - I.w. Zwa-
luwen 3 0-3, SDS 2 - ONT 2 0-0. 

Stand; 

IIV Boys 2 7 7 0 0 14 24- 4 
Draehtster Boys 3 7 4 2 1 	10 16- 	r. 
SC Joure 2  7 5 0 2 10 17- 6 
Blauw  Wit '34 4  7 5 0 210 15-9 

Wol  yoga 2 7 3 3 1 	9 10-9 
Ink; 2 7 3 1 3 	7 9-11 
I.w.  Zwaluwen  3 7 3 0 4 	6 9-12 
CSI. 2 7 2 1 4 	5 12-12 
QVC 2 7 2 1 4 	5 10-14 
SDS 2 7 0 3 4 	3 5-11 
011T 2 7 1 1 5 	3 5-18 
DWI) 2 7 1 0 6 	2 5-17  

geen minnut later mocht Joure 
een vrije trap neinen net buiten 
het strafschopgebied. 0. J. de 
Vries plaatste de bal een tikje opzij 
en H. Jorritsma schoot onhoud-
baar in (1-2). Dit werd ook de rust-
stand. 

Na rust probeerde DWP vooral 
met afstandsschoten succes te 
hebben, maar deze leverden voor 
Struikmans geen probleem op. 
Ook Joure kon vooreerst geen 
vuist maken. Het spel werd echter 
harder en sommige spelers raak-
ten geïrriteerd. Dit had tot gevolg, 
dat H. Jorritsma op een gegeven 
moment een tik van een verdedi-
ger kreeg binnen de beruchte lij-
nen. De scheidsrechter aarzelde 
geen moment en stuurde de DWP-
er buiten de lijnen, terwijl Joure 
een strafschop kreeg toegewezen. 

Ondanks het ontstane tumult be-
nutte R. Dijkstra deze kans lako-
niek, 1-3. Hierna kreeg Joure nog 
meerdere kansen, waarvan er 
slechts één benut werd. Uit een 
pass van 0. J. de Vries schoot J. 
Reekers van buiten het straf-
schopgebied de bal onhoudbaar 
net onder de lat, 1-4. Dit werd ook 
de eindstand en kan Joure zich 
voorbereiden op de topper tegen 
Heerenveense Boys a.s. zaterdag. 



Goede winst 
voor DWP 

De heren uit St. Johannesga 
wisten wat hun te doen stond om 
een beetje los te komen van de on-
derste 2 plaatsen. DWP ging goed 
uit de startblokken. Dat had tot 
gevolg dat Mons Huisman na 16 
min, kon scoren 1-0. Men had hier 
nog niet genoeg van en na een 
schitterende pass van Henk van 
Hes kon Willem v. d. Wal in de 21e 
min. d.m.v. een lob over de keeper 
2-0 aantekenen. 

Nadat Ja.ppie van lies en Rudie 
Waterlander een tegenstander in 
de „sandwich" namen mocht 
WWS in de 30e min. 2-1 op het 
bord schrijven. Nu Werd WWS ook 
wat gevaarlijker maar de DWP 
verdediging, onder leiding van 
Jappie van Hes, gaf geen krimp. 
Ook de DWP-doelman Mindert 
Mulder stond op fantastische wij-
ze z'n mannetje. De rust werd dan 
ook met de 2-1 stand bereikt. Na 
het „bakkie" begon DWP weer 
meteen te aanvallen en dat resul-
teerde dat Jan Dijkstra in de 13e 
min, keihard uithaalde en er 3-1 
van maakte. Meteen na dat doel-
punt moest Rudie Waterlander de 
prima keepende Mindert Mulder 
assisteren door een bal van de lijn 
te halen. DWP liet zich niet van z'n 
stuk brengen en ging ook door. Zo 
zag Henk van Hes een omhaal net 
over gaan en zo zag ook Jan Dijk-
stra zijn schot, maar net, voor-
langs gaan en een afstandschot 
van Klaas Huisman ging net over. 
DWP kreeg nog meer kansen, 
maar dit leverde voor de thuisclub 
niets meer op. Het bleef dan ook 
bij 3-1. Aanstaande zaterdag 
speelt DWP uit tegen de Walde, 

DWP- WWS 3-1 

De mannen uit Rotsterhaule wa-
ren de betere ploeg. Na een kwar-
tier betekende een knap doelpunt 
van Klaas linisman 1-0, waarna 
Willem van der Wal de thuisclub 
op 2-0 zette. Voor de thee hield 
WWS aansluiting, toen John Efdé 
een strafschop verzilverde, 2-1. Na 
de hervatting zou  DWI'  het karwei 
afmaken door een voortreffelijk 
doelpunt van Jan Dijkstra, 3-1. 

ierde klasse 
DWP-WWS 3-1 (2-1). le. 1-0 Klaas Huisman: 
21. 2-0 Wi1l2m van der Wal: 30. 2-1 John Efdé 
pen.). 58 3-1  Jar;  Dijkstra. 

Woudsend-Hielpen .1-0 (1-0). 15. 1-0 Frans 
Goerres. 
Oudega-De Wálde 4-2 (1-2). 27. en 35. 0-1 en 
0-2 Johannes Geertsma: 37. 1-2 Wiebke Tv-
sma: 65. 2-2 Wiliem Hoekstra: 68. 3-2 Anton 
Hoekstra: 80. 4-2 Simon van Berkum (pen.). 
RWF-Zeerobben 1-1 (1-1). 10. 1-0 Melle  Sib.  
ma (pen.): 37. 1-1 Dirk Markenstem (pen:). 
IJVC-Makkum 2-4 (0-0). 46. 0-1 Theo Boot-
sma: 54. 0-2 Peter van Beelen: 57. (oen.) en 75. 
1-2 en 2-2 Frans Verweij: 76. en 82.. 2-3 en 2-4 
Peter van Beelen. 
Oeverzwaluwen-CVVO 2-1 (0-1). 35. 0-1 Bob-
by Buitinga: 80. 1-1 Jelle van der Veen: 91. 2-1 
Theun ae Vries. 

Vierde klasse A: 
Oeverzw. 8-13 Oudega 
Makkum 8-13 C\TVO 
De Walde 	7-9 WWS 
Zeerobben 8-9 RWF 
Woudsend 8-8 IJVC 
DWP 	8-8 Hielpen  

Res.  3e klasse A zaterdag: 
Uitslagen wedstrijden zaterdag 31 
okt.:  
SC  Joure 2 - H'veense Boys 2 2-1: 
Drachtster Boys 3 - Blauw Wit '34 4 
2-0; FC Wolvega 2 - DWP 2 1-1: L'war-
der Zw. 3 - QVC 2 1-1; ONT 2 - CSL 2 
2-4; YVC 2 - SDS 2 3-2. 

Stand  Res.  3e klasse A zaterdag: 

H'veen. Boys 2 87 O 1 14 25- 6 
D'ster. Boys 3 85 2 1 12 18- 5 
SC Joure 2 
	86 O 2 12 19- 7 

Bl. Wit '34 4 
	85 O 3 10 15-11 

FC Wolvega 2 83 4 1 10 11-10 
YVC 2 
	84 1 3 9 12-13 

CSL 2 
	83 1 4 7 16-14 

L'warder Zw. 3 83 1 4 7 10-13 
QVC 2 
	82 2 4 6 11-15 

SIJS  2 
	80 3 4 3 7-14 

DWP 2 
	8 1 1 6 3 6-18 

ONT 2 
	8 1 1 6 3 7-22 
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De Wálde - DWP 4-1 

In de eerste helft gebeurde er 
niet zoveel, alhoewel de thuisclub 
wel wat éen overwicht had. Ook 
de tweede helft leek het er niet dat 
de Walde een ruime overwinning• 
zou halen, orndat na een kwartier 
DWP zelfs scoorde door Gjalt Ja-
ger, 0-1. Daarna begon het te lo-
pen. In volgende van opkomst 
werd alsnog een geflatteerde zege 
behaald: 1-1 Feiko Geertsma, 2-1 
Folkert Zeldenrust, 3-1 Douwe 
Piet Wij nia en 4-1  Age  Zeldenrust. 

Johan K rik  ice:  „Sporten heb ik al-
tijd al heel leuk gevonden, ik heb 
dan ook eerst jaren gevoetbald bij 
DWP( De Witte Paal) hier in Sint 
Jobannetiga. Bij die vereniging heb 
ik vanaf mijn zesde tot en niet mijn 
elfde jaar gevoetbald. Dit eerst in 
het E elftal en later in het D elftal, 
Ik ben daar destijds mee opgehou-
den omdat ik eigenlijk altijd maar 
op de reservebank moest zitten. 
Daar vond ik niks aan. Maar dal is 
nadat ik met het voetballen ben 
gestopt veranderd. Tegenwoordig' 
worden alle spelers regelmatig op-I 
gesteld. Er wordt nu veel meer ge 
wisseld als  it)  mijn tijd. Toen wareiL 
het altijd dezelfden die voetbal 
den". 

Vierde klas 
RIVF IJ  VC  	3-0 
Zeerobben - Oudega W  	4-2 
De Walde DIV')  	4-1 
Vv'IVS Oeverzwaltiwen  	2-3 
CVVO Woudsend  	1 -1 
1 helpen - Makkuin  	Ø..1 

9 7 1 1 15 23-10 
9 7 1 1 15 19- 8 
8 5 1 2 11 21-14 
9 3 5 1 11 15- 7 
9 2 5 2 9 9-10 
9 2 4 3 8 11-13 
9 2 4 3 8 8-13 
9 3 2 4 8 14-20 
9 2 3 4 	7 	7- 8 
9 2 3 4 7 11-15 
9 1 2,§ 4 8-19 
8 0 3 '51 3 3-12 

Oeverzwaluwen 
N1aldoini 
De Wálde 
Zeetobben 
Woudsend 
Olidega 
CVVO  
DWI'  
l(WF 
WWS 
IJVC 
Ilielpen 



1).W.2. 4 - Balk 9 	7 november 1y07  
WEDSTRIJD 

VAN DE DAG: 

Deze zaterdag viel aan Balk de eer om tegen D.a.2. 4 aan te treuen. Dit 
was ook wel te merken uoor het voetoal uat door ons elftal op ue grasmat 
ten toon weru gespreid. 
De wedstrijd was amper 15 minuten oud, of Bauke de Jong scoorae reeus. 

Dit was net óeginsignaal om net tempo no wat meer op te voeren, wat uit- 
eindelijk leidde tot wat afstanasschoten van G.eert Dijkstra. 

Deze miste eigenlijk ue goede richting nog wat, maar het was uitstel van 
executie want  Kenn°  Visser soleerde door het strafschopgebied en schoot 
wat te zacht in maar klaas huisman scoorde hierna beheerst. 

In de pauze werd ue tactiek verandera. 

klaas iluisman weru weer linksbinnen wat resulteerde dat Johannes heeringa 

in de spits belande. Deze omzetting had tot gevolg dat de tweede nelft begon 
met een kleine opleving van Balk. Bij 1).W.2. werd weer orde op zaken ge- 
steld en 6-eert Dijkstra scoorde aan ooit prompt een doelpunt. 

Deze speler stelde nog geen vijf minuten later lienno Visser in een ideale 
scoringspositie, maar de keeper van Balk redde schitterend. 

Deze keeper haalde even later een beheerst ingeschoten penalty van ivienno 

Visser uit de uiterste noek. Direkt daarop verslapte even de aandacht van 

onze voortreffelijke leider door te laat te vlaggen voor buitenspel zodat 

een balkspeler op onze doelman  Bennie  afstevende en scoorde. 

Dit leidde daarna nog wel een klein offensiefje in van Balk dat leidde tot 

een paar hoekschoppen maar de draad werd gelijk weer opgepakt door D.W.2. 

Ondergetekende schoof de bal voor de voeten van Johannes, ueze draaide be- 

heerst om zijn tegenstander en schoot keihard in. De doelman had deze bal 

echter niet klemvast zodat ondergetekende tenslote de eindstand op 4-1 

bracht. 
Iritze 

ER WORDT MEER GEWONNEN 
De eerste wedstrijddagen van het amateurvoetbal hebben opvallend veel 
winnaars opgeleverd. Véél meer dan vorig seizoen. Dat had ermee te 
maken, dat het respect voor de scheidsrechter enigszins lijkt te zijn 
toegenomen. Misschien dat voetballers ook wat beter hebben leren 
omgaan met het feit dat een scheidsrechter, net als ieder ander mens, een 
fout kan maken. Tenslotte beuk je je doelman ook niet in elkaar nadat-ie 
nèt over een bal heendook. Via een posteractie wil de KNVB alle 
betrokkenen bij het spelletje het betrekkelijke van alles nog weer eens voor 
ogen houden. De KNVB hoopt ermee te bereiken dat alle scheidsrechters 
vrouw en kinderen het komend seizoen weer heelhuids onder de ogen 
komen na het uitoefenen van hun hobby. Dat kan maar op één manier: Als 
iedereen inziet dat een niet terecht gegeven vrije trap veel minder erg is dan 
een berg heisa met de scheidsrechter in het verband en kranten die bol 
staan van alle opgeklopte treurigheid. Als het goed is hangen deze 
schitterende mannetjes van Dick Bruynesteyn in alle voetbalkantines. 
Misschien glimlacht u om de baasjes. Ongetwijfeld herkent u er ook wel 
iets bekends in. 

WIE NIET HOREN WIL MOET MAAR VOELEN ' 



Verslag van de wedstrijd Oudega W 2 - D.W.P. 3 uitslag 1-1 
24 oktober 1987 

Deze middag stond in het teken van de tegenslagen voor het derde 
(en volgens kenners het beste) elftal. Bij aankomst in Oudega 
bleek het complex hermetisch afgesloten te zijn. Dus zat er niets 
anders op dan maar wachten tot er iemand van de gastvereniging 
kwam opdagen. Dit heeft waarschijnlijk toch tot concentratie-
verlies geleid; want DWP keek al gauw tegen een achterstand aan. 
In een beginfase die geheel werd beheerst door DWP kwam de 
thuisvereniging fortuinlijk aan een voorsprong toen een schaarse 
aanval werd besloten met een voorzet die verkeerd beoordeeld werd 
door de DWP laatste man die de bal in eigen doel werkte, 1-0. 
DWP pakte echter direct de draad weer op en kreeg op links van 
de 16 meter lijn een vrije trap te nemen. Jappie Berger plaatste 
deze haarzuiver bij de eerste paal waar Albert Huisman precies 
op tijd opdook om koppend de achterhoede te verrassen 1-1. 
Hierna kwam de klad er wat in. Ook omdat het elftal omgezet 
moest worden omdat Bertus van Zwol zwaar geblesseerd het veld 
moest verlaten. In de tweede helft liep de wedstrijd ook niet. 
Nadat Egbert Jager met als gevolg zwaar knieletsel erg grof 
onderuit geschopt werd, moest het elftal andermaal enkele 

veranderingen ondergaan, waarna DWP geen echte vuist meer kon 
maken. De tegenstander bakte er ook niets van, zodat de wedstrijd 
terecht in een gelijk spel eindigde. 

'Ik op een gelijkspel spelen? Nee hoor, ik kom hier om te winnen.' 
'Maar in uw opstelling zie ik vijf middenvelders en maar één spits.' 
'Klopt, maar het zijn alle vijf aanvallende middenvelders.' 

Madonna  

Ongeschreven Voetbalwet: Als een doelman in de eerste paar minuten 
drie kogels uit de bovenhoek ranselt, is hij die middag onpasseerbaar. 

-.-12-.- 



CAMPING- EN WATERSPORT ARTIKELEN 
SPORTPRIJZEN & SCHAATSSPECIALIST 

tevens het adres voor 

BETAALBARE SPORTKLEDING 

Dé specialist 
in HEERENVEEN 

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

DAMES-TIENERMODE 
MIDSTRAAT 89 - JOURE 

Ingang ook aan de achterzijde met parkeer-ruimte. 

Kies voor  it  snacks 
het juiste adres 

Haal ze bij de  
FRO TES  EXPR ES! 

In het zomerseizoen 

kunt u ons dagelijks 

vinden bij het Nannewijd 

DE WITH& SPIJKSTRA 
oudehaske 

De mode steeds een 
steekje voor met 
Phildar breigarens 

Ook goed in: kleinvak 
ondergoed 
textiel 
panty's 

klOtia 
MIdatraat 78 
Tel. 05138-2975 JOURE  

EIRUIN&M'Aa 7T/A G ,ij7i 
MIDSTRAAT 87 

JOURE 
tel. 05138.3794 

F. VAARTJES 
Renovatie.Voeg.1/lecirtr, 

en Tim merbedriff 
BANDSLOOT 3 
BA NTEGA 	tel. 05145.229 

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 DE 

EREDI VISIE 

Sc HEERENVEEN 

 

Administratiekantoor en 
Belastingadviesburo 

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

Schoteriandsevveg 92, Nietrvvehorne, 
telefoon 05135- 1674 / 1467 
Nieuwevveg 6A, 8723  EA  koudunn, 
telefoon 05142-2552, b.g.g. 1457 

KALSBEEK speelgoed 
MIOSTRAAT 68 JOURE teI.05138.3811  

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



Schilders bedrijf 
ROTTUM 

Telefoon 0 5137 - 1526 

BIJ ONS KUNT U OOK: 	 VOOR AL UW: 
SLAATJES 	 VERGADERINGEN 

FRIKANDELLEN  ETC. 	,11.4URANT..s 	RECEPTIES 
UITVOERINGEN 

KROKETTEN 

<<, 	k  fl•,*-.4z_ve ijii„i - 41,, 
KOMEN HALEN 

05137- 
1210  

STREEK  116 
8464 NH ST. JOHANNESGA  

Voor een nieuwe 
of een goede 

gebruikte FIETS 

Akkerman 
Rijwielen 

St. Johannesga, tel. 05137-1320 

naar: 

ook voor 
rastauralieworkzaanshodon 

naar 

weeneileuelr9 I t 

•  

IL a bum holm 
8514 CA OuwSTER NIJEGA 
Meerweg 12 
telef. 05137-1593 
b.g.g. 05135-1590 

05144-1248 

05137-1953 

OK  
VOOR LEVERING VAN 0 K PRODUKTEN 

ZOALS: 

BENZINE, GASOLIE, PETROLEUM. 
BOERENGASOLIE, MENGSMERING, 

LUCHT, OLIE EN VETTEN ENZ. 

BELEEFD AANBEVOLEN: 
GERRIT EN ANNA DE LEEUW 
STREEK 121 ROTSTERHAULE 

TEL. 05137 	1214 

Gebruikte Meubels en Keukens. 

i.iddgffititta 

Pollé 7 

Maitethdlriti2 
Tel.: 05137 - 2002 

HSE3 
ROTSTERHAULE B.V. 

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

Langedijk 1 
8463  NP  Rotsterhaule 
Telefoon 05137-1475 

Méér 

      

     

meer voordeel 
op de koop toe 

  

a  

  

    

      

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



een mooi doelpunt in de laatste vijf minuten. 

afz. Jacqueline van Hes 

DWP 4 - Oudega 	24 okt. 1987 

Vanmiddag moest DWP thuis tegen Oudega voetballen. Daar Wietze 

Toering geblesseerd is aan zijn enkel stond Wiepie Krist als 

laatste man opgesteld. Oudega nam de aftrap en ging er direkt fel 

op los, na een minuut of vijf had Oudega zijn eerste hoekschop al 

en werd het even gevaarlijk voor de goal van DWP, maar DWP kwam 

al gauw in het spel. In de 20 e minuut na goed voorbereidend werk 

van Geert Dijkstra, die eerst even op de lat schoot kreeg Bauke 

de Jong hem mooi voor zijn voeten en schoot raak, 1-0 

Vier minuten later alweer een treffer na eerst weer op de paal 

gekopt te hebben, kopte Geert Dijkstra raak, 2-0. Daarna was het 

knap rommelig bij de DWP Divisie, ze konden niet weer in het spel 

komen voor de rust. Na eerst even een bakkie thee en shagje kwamen 

ze weer goed gemotiveerd op het veld. Oudega begon wat sterker 

te spelen maar had maar een paar gevaarlijke momenten. DWP had 

weer ...olop kansen. Menno Visser had nog een mooie kans voor de 

goal van Oudega, maar jammer het mislukte. Ook Bauke de Jong 

dacht nog even een mooie kans te krijgen maar schoot een klein 

eindje over het doel. Het lukte DWP maar niet. Maar in de laatste 

vijf minuten kwam Jan van der Wal even opzetten en poeierde er 

nog even één in, 3-0 dus. 

Tineke van Hes 

Het begon met een hoekschop voor audiga. Bennie(de keeper) wist 

hem goed te vangen. Hij gaf een goeie trap mee. Even leek het 

gevaarlijk spel. Jitse haalde stiekum onderuit. Bijna was het kans 

voor DWP. In de 20e minuut schoorde Bouke, hij schoorde goed na 

een voorschot van Geert Dijkstra 1-0. Wiepie  Cris  trapte uit.Op de 

paal. Die was voor Geert Dijkstra en ja hoor, raak, 2-0. Een vrije 

trap voor de tegenstander.  Bennie  vangt hem goed. Wat later: Korne, 

gelukig mis. Ze hadde bijde even veel kans. Heringa werd even 

onderuit gehaald. Wietse Toering(die geblesseerd was) liep achter 

Heringa aan, en schreeuwde zich zuf. Weer korne voor Oudega. 

Gelukkig vangde  Bennie  hem weer. tweede helft. Meno en Bouke schoten 

allebij maar mis. Geert Dijkstra floog zowat in de kleedhokjes. 

Meno en een tegenstander botsen flink tegen elkaar. Niks aan de 

hand. Er waren nog een korner en vrijschopen. Jan v.d. Wal schoot 

-.-13-.- 



KAARTRUBRIEK 

Vrijdag 6 november was de tweede 
schutjasavond in de kantine van 
D.W.P. Voor deze wedstrijd waren 
26 deelnemers aanwezig. 

De uitslag was : 

Winnaarsronde 	1. J. van Hes en J. de Vries 
2. 1. Zwart en P.K. de Jong 

Verliezersronde 1. J. Jager en M. Rondhout 
2. H. Zwier en S. Mulder 

Poedelronde 	1. J. ten Boom en H. Mulder 
2. G. de Jong en M. Modderman 

Competitiestand na 2 ronden: 	1. J.de Vries met 24 punten, 
2 M.Rondhout met 18 punten en 3/4 B.de Vries en J.van Hes met 
ieder 12 punten. Vier deelnemers volgen met 10 punten. 

De volgende kaartavond is a.s. vrijdag 27 november. 

B. de Vries 

Test uw kennis der 
spelregels 

VRAGEN 

1. Wat is de breedte van een voetbalveld voor internationale 

wedstrijden (I punt). 

2. Een aanvaller krijgt de bal vlak voor doel tussen de benen 

en springt daarmee over de doellijn. Wat beslist de scheids-

rechter (I punt) 

3. Welke straffen kunnen er wel en welke kunnen er niet gegeven 

worden indien de bal niet in het spel is (2 punten) 

4. Wanneer kan een speler niet buiten spel staan (1 punt voor 

vier goede antwoorden en 2 punten voor zeven goede antwoorden) 

5. Wat mag de max. doorsnede zijn van de knopjes onder de 

voetbalschoen (2 punten) 

6. Wat ma., de max. hoogte zijn van de knopjes onder de 

Voetbalschoen (2 punten) 

De antwoorden kunt U vinden op blz. 15. 	Veel succes. 

-.-14-.- 
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D.W.P. 5 	Oudehaske 3 	uitslag 3-1  

Zonder dat een speler van Oudehaske de bal had geraakt stond 

het al 1-0. Rudy Vis weer terug van een blessure stuurde 

Rommert Heida de diepte in die hard raak schoot. Gelukkig 

bleef de bom uit zodat we met snelle aanvallen het doel van 

Oudehaske bestookten. 10 minuten later was het weer raak.  

Durk  Jansen soleerde door de achterhoede, legde terug op 

Andries Heida die hoog raak schoot. Oudehaske kwam hierna 

wat meer opzetten maar onze goed spelende achterhoede gaf 

geen kansen weg. Bovendien stond invaller-doelman Kamphuis 

goed te keepen. Na de thee bleven we goed doorgaan, zodat 

Oudehaske geen kansen kreeg. Na 10 minuten was het weer raak. 

Goed storen van de voorhoede was er de oorzaak van dat een 

Oudehaske speler in eigen doel schoot. DWP nam hierna wat gas 

terug. Maar de Oudehaske voorhoede wist zichmet het prima 

verdedigende DWP geen raad. Bovendien speelde Rudy Vis zijn 

25 jaar jongere tegenstander finaal uit de wedstrijd. Vijf 

minuten voor het eind redde Oudehaske de eer. Maar dat mocht 

de pret niet meer drukken. 

Een speler van het vijfde 

Wat voel je je ongelukkig als je vlak voor de aftrap op het veld, op één 
knie rustend, nog even snel een veter wat beter vast wilt maken en die 

veter breekt. 
ANTWOORDEN op de scheidsrechtervragen van blz. 

1. Tussen 64 meter en 75 meter 
2. Doelpunt 

3. Wel waarschuwingen geven of spelers uit het veld sturen 

Niet spelstraffen zoals vrije schoppen 

4. 1. Van eigen speelhelft 

2. Twee of meer spelers zich dichter bij hun eigen doel 

bevinden dan de aanvaller 

3. Een tegenstander het laatst de bal heeft geraakt 

4. De bal rechtstreeks ontvan(,en is uit een doelschop 

5. Uit een hoekschop 	
P 

6. Uit een inworp 
	 t. 

11 

7. Na een scheidsrechterbal 
9. 1,25 cm. 

6. 1,85 cm. 

'Mede namens vrouw en kinderen dank ik alle spelers van het zesde 
hartelijk voor de fruitmand en de vele blijken van belangstelling die ik 

mocht ontvangen tijdens mijn meniscus in het ziekenhuis.' 

*"•'"'15'""e 

1 'I 

HOEK  SC HOP 



- redaktieliá Arjen Veenstra is verhuisd naar Oudehaske en 
zijn telefoonnr. nu  is 05130 - 77585 

- De installateur langs moet komen in de bestuurskamer van 

DWP omdat Klaas Veenma tot tweemaal toe werd gevloerd 

door het snoer van de schrijfmachine en nu het stopcontact 
scheef hangt 

- de volgende schutjas-avond 27 november a.s. is en dat ook 

niet leden van DWP van harte welkom zijn 

- onze c-junioren in het Heerenveen stadion 8 van de 15 

penaltys hebben benut en nu op een gedeelde eerste plaats 
staan 

- Jan Sloothaak weer is overgestapt op zijn knalgele veters 
omdat hij daarmee beter voetbalt 

- binnenkort in ons clubblad wordt verwacht een uitgebreid 

intervieuw met onze verzorgster Alie Andringa 

Voor u bij de verzorger op de bank stapt... 
Waar is de tijd gebleven dat het nog interessant was te 
vermelden dat een scheidsrechter in het ziekenhuis 
belandde? 

    

1. Controleer of hij ringen en horloge heeft afgedaan, want als 
hij die tijdens het masseren omhoudt, is de kans groot dat hij 
haartjes uit de huid trekt, met als direct gevolg 
haarwortelzakontstekingen. 

2. Schrik niet als hij zegt dat hij uw blessure met effleurages wil 
bestrijden. Dit zijn eenvoudige, inleidende 
massagebewegingen. U moet pas echt bang worden als hij 
u glimlachend meedeelt dat het hoog tijd wordt voor wat 
fricties. 

-.-16-.- 

Scheidsrechter 
uit ziekenhuis 

 

IJSSELMUIDEN — Scheids-
rechter H. Bolhuis, die tijdens 
de wedstrijd IJVV 3-Desz 2 
zwaar werd mishandeld, is in-
middels uit het Kamper zieken-
huis ontslagen. Op medisch ad-
vies zal hij de komende weken 
nog rust moeten houden om aan 
te sterken. 

  



HERMAN 
KLEINSNIIT  

uw echte warme bakker 

In koopcentrum JOURE 

JUWELIERSBEDRIJF 

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

SIGARENIVIAGAZWN 

DE HEY 
DE 'JERK 3 JOURE 

TEL. 05138.3501  
(ook  Inloveradres  

voor  toff, on lotto)  

• 

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

Voor: LUXE GESCHENKEN 
TUINMEUBELEN 
HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN 

Scheen 51 
Joure 

tel. 05138-3355  

TALBOT - PEUGEOT-DEALER 

Brilmonturen vanaf I 40,.. 

Contactlenzen 

Contactlenavioeistotten  

Fete-  en Filmartikelen  

Fete's  In 2 dagen klaar 

Op vertoon van deze 
advertentie geven  evil  
10 01. korting bij aankoop 
van een complete bril. 
(montuur • glazen) 

1.4 E G242  
MIDSTRAAT 143 TELEFOON 
8501  AK  JOURE 05138-5254 

tlo r.k. kerk 

voor al uw voeg en 
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 

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

Henk Zoeleadal Sport 
Midstut 55 • Jours • tel. 05135•3889 

UW ADRES VOOR ALLE 
SPORTBENODIGHEDEN 0.A. 

VOETBAL-, ZAALSPORT-, LOOP- 
EN TENNISSCHOENEN 

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

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

veer alle 
voorkomende 
werkzaamheden 
tel.05138.8211 bgg 2284 



handel in bouwmaterialen 
kunststofkoziinen en 
aanverwante artikelen 

Bouw-  en Aannemersbedrijf 

FA. H. FABRIEK 
EN ZN. 

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

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

8463 VE ROTSTERHAULE 
tel. 05137 - 2071 

Streek 87 
8464 NG SINTJOHANNESGA 
tel. 05137 - 1340 

111~11~11 

AI containers vanuit Heetenveen.. 
vooráluwafvalstoffen 

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

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

Tevens mini-containers. 

Rabobank  IM 
ote,4244. boar k 

(42eqt kum,f- 2i,,! 

Heerenveen,  BURG.KUPERUSPLEIN 31/ 
KATTEBOS 146/CRACKSTRAAT 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 
Jelle de Jong 
Polle 3 
tel. 05137-1707 	tel. 05137-1070 

TECHNISCH BEDRIJF 

ii/flinnwna 
OUDEHASKE JOUSTERWEG 92 
TEL. 05130-77370 
MUNNEKEBUREN-SCHERPENZEEL 
GRINDWEG 168 TEL. 05618-230 
Radio, televisie, elektr. artikelen, stofzuigers, 
koefkasten, wasautornaten onz. - 

ERKEND INSTALLATEUR 

Jan  
Pr. Marijkeweg 35 

Stuiver 

fnv 
Voor alle WERKGEBIEDEN 

en ook voor 
UITKERINGSGERECHTIGDEN 

* Want een ieder heeft 
zijn PLICHTEN  maar 
66k zijn RECHTEN.  

Voor inf.: W. ZWART 
* • STREEK 81 SINTJOFIANNESGA 

tel.. 05137-2019 
-0**************************** 
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