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Garagebedrijf 
BIJKER 

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

Wij leveren: 

antivries 
koelvloeistof 
accu's 
banden 
antiroestbe handeling 
schokbrekers 
mistlampen 
ruitentvissers 
uitlaten 
onderhoudsbeurten 
remservice 

Gebroeders de 1/ oning 
oedkoop 	n waliteit 
VOOR EEN GROOT ASSORTIMENT 

TUIN-EN KAMERPLANTEN! 
en 

NATUURLIJK OOK VOOR 
TUINAANLEG EN ONDERHOUD 

NAAR 

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

RIJWIELEN 

B ROM F IET SEN 

TWEEWIELERBEDRIJF 

J. KRIKKE  
Streek 107 • ST, JOHANNESGA 
Telefoon 1487 

t404 ,444,40  
okoit <4  

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

	
BRUIN  CAFE 

Debitant der Nederlandse Staatsloterij 

A. van Zwol 
Streek 131 Rotsterhaule 
telefoon 05137-1494 

ZENTRA SPORT  
INTEMPTIONAL  

Voor  al  uw  SPORTSENODIODI4EDEN 
on eon  GOED  ADVISE 
I. het luistoodrow  

JAC. DE VRIES 
Dracht 32 
Heerenveen / tel. 24969 

Skeet 36 Sint Johannesga 	Telefoon 05137-1283/1239  
STREEK 180 ROTSTERHAULE - TEL05137-1310 

De zekerheid met prijs en 
kwaliteit toéd te zitten! 

TEXTIEL 
6 types, van 45,5 tot 81 kW 

(62 • 110 pk) 

met 2- of 4-wieleandrijving 
met 50' wieluitslag 

• De revolutionaire trekkerserie met 	drEtecnonio' hellnrichling mei 
"Autotronie transmisste-regelong 	mensorpennen voor  Intent  (ieuvw 

• Super-geluidsarrne veiltgheedskabine 	kburige en znelle werking 
(beneden 75 d8011) mat  veal  ruimte 
In  goad  licht voor. achter  an °twit  

• Volgesynehronisearde tranamiseee 	•Opiir'D.I.teonie trakkerpresta- 
met 16, 32 nl 48 veranellingent  'it- 	In-monitor met programmeatbare 
snelheden van 0.4 tot 42 km/uur. 	vaelsbpregaling en -vergallikenne 
voor- in achteruit 	 mode" 

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

Mechanisatiebedrijf 

.---Akkermar 

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

KOMPLETE WONINGINRICHTING 

HOCEDI JK 126 SINT JOHANNESGA 
TEL: 05137-1818 
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Clubblad voetbalvereniging 

"De Wite  Peal"  

opgericht 19 juni 1947 

Geachte leden en donateurs, 

Wij zijn deze maand wat vroeger met het clubblad, maar zijn er toch 
nog in geslaagd om wat moois in elkaar te draaien. U vindt hierin weer 
de vaste rubrieken en wedstrijdverslagem. Verder nog wat oude foto's en 
een leuke puzzel. 
Het bestuur en de redactie, waaronder ook Geert Dijkstra en Jappie Berger 
wensen U prettige kerstdagen en een voorspoedig en sportief 1988. 

Veel leesplezier, 

De redactie  

  

De kompetitie is alweer in volle gang en 

alles draait weer prima. Ook het eerste 

elftal weet zich knap te handhaven in de 

KNVB. Het is alleen bijzonder jammer dat de 

training voor de A en B selectie niet 

optimaal is. Dit is toch wel eens anders 

geweest, zonder noodzaak miste er geen één. 

Dit moet beslist anders, ook voor trainer 

G. Weide maakt dit een negatieve indruk. 

Op 22 en 23 jan. zal het kampioenschap van 

plaats vinden, in de Frieslandhal te 

VAN DE BESTUURSTAFEL 

 

 

Friesland zaalvoetbal 

Leeuwarden, ook DWP schreef voor dit kampioenschap in, met 1 team. 

Er kunnen aanzienlijke geldprijzen worden gewonnen, welke ten 

behoeve komen van de winnende verenigingen. Begin dit jaar werd 

4 tegen 4 gepre-senteerd, een middel om meer te laten voetballen. 

Het is de bedoeling dat hier een vervolg op komt, er is door de 

KNVB vastgesteld dat er weer meer jeugd is gaan voetballen. 

In november heeft de inspektie van de velden en kleedgelegenheden 

plaats gevonden, sporttechnisch werden dezen in orde bevonden. 

Het hoofdveld voor de KNVB- en afdeling gebruik en het B veld in 

beginsel voor afdelingsvoetbal. Ten aanzien van het B veld 

adviseerde ing. J. de Jong het veld te laten bewerken met de mol-

drain, daar dit tot verbetering van de doorlatendheid zal leiden. 

De soms hoge vochtigheid van het veld moet worden toegeschreven 

aan het humusgehalte van de toplaag, regelmatige bezandingen zijn 

derhalve gewenst, 
R. Visser-de Vries 
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KERSTFEEST 
Op de algemene ledenvergadering van aug. j.l. is afgesproken, 

voor wat betreft het betalen van boetes bij boekingen/uit het 

veld sturen, deze boetes net als afgelopen seizoen door de 

vereniging te laten betalen. Dit nu is met ingang van januari 

1988 afgelopen. In de bestuursvergadering van nov. is besloten 

de leden in het vervolg zelf de boetes te laten betalen. Alleen 

al over de maand oktober moest aan de KNVB een bedrag van bijna 

f300,00 aan boetes worden betaald (voor het le en 2e elftal) 

Een ieder zal kunnen begrijpen dat dit niet langer verantwoord 

is. Vandaar het besluit de boetes na de winterstop door de 

betreffende spelers zelf te laten betalen. 

Een vereniging als DWP is, vooral bij de jeugd, voor vervoer van 

en naar uitwedstrijden ook aangewezen op de ouders van deze 

jeugd. Langs deze weg willen wij de ouders graag op het volgende 

wijzen. Als, tijdens vervoer van en naar wedstrijden een ongeval 

plaats vindt en daarbij raken inzittenden gewond, dan kan c.q. 

kunnen de ouders:verzorgers de chauffeur van de betreffende 

auto aansprakelijk stellen. Wij als vereniging hebben gein-

formeerd of wij ons tegen dit risico collectief kunnen verzekeren 

Dit blijkt niet mogelijk te zijn. De meeste auto bezitters hebben 

hiertegen wel een inzittendenverzekering afgesloten denken wij, 

maar voor alle duidelijkheid, de vereniging is hiertegen niet  

verzekerd. 



iiT  YN 	SUL VEREN 

We waren geëindigd bij een kampioenschap tijdens het seizoen '55 - '56, 
gevolgd door een promotiecompetitie tussen D.N.P., Oranje Nassau en 
Drentina. Na dit verrassend kampioenschap volgt weer opnieuw de 
competitie in de 4e  klasse A. D.W.P. begint deze competitie niet erg 
sterk maar klimt later langzaam weer omhoog, hierna enkele wedstrijd—
verslagen uit het najaar van 1956. Veel leesplezier. 

Jan Knijpstra. 

7aterdagmitidagvoetballers openden 't seizoen 

12e)actuer4e rteclueact9 way D,. 
Overzicht 40 Masse A Zaterdagmiddag-
voetbal. 
De strijd in deze afdeling is j.l. zaterdag 
begonnen en meteen vielen er enkele ver-
rassingen te noteren. 
Zo verloor de oud-kampioen D.W.P. op 
eigen terrein met 3-2 van de sterk ver-
jongde .Worlium-ploeg. 
V.V.T. verloor één punt aan Balk, hetgeen 
ook vrij zeker niet verwacht zal zijn. De 
strijd eindigde hier in een gelijk spel 1-1. 
Nijland bleek op eigen terrein weer onge-
naakbaar en versloeg hot bezoekende Jis-
trurn met 4-2. 
Debutant H.J.S.C. verloor In Staveren met 
4-3 van Q.V.C. Tot drie keer toe wist 
H.J.S.C. de leiding te nemen, zodat Q.V.C. 
alle zeilen heeft moeten bijzetten. 

De eerste competitiestand ziet er dus als 
v-Agt uit: 

.and 	1 1 0 0 2 4-2 
"Siv orkurn 	1 1 0 0 2 3-2 
Q.V.C. 	1 	o 0 	4— 
Balk 	 1 0 1 0 1 ---a 
V.V.T. 	1 0 1 O. 1 1-1 
D.W.P 	1 0 0 Cl. 0 2-3 
H.J.S.C. 	1 0 0 1 0 3-4 

Voor morgen luidt het programma: 

Workum—Nijland 
V,V.T.—D.W.P. 
H.J.S.C.—Balk 

Hoewel het moeilijk is om aan het begin 
van de competitie een juiste voorspelling 
van de uitslag uit het koffiedik te halen 
lijkt het ons toe dat Q.V.C. met de voile 
winst bij Jistrunt weg zal komen. 
Nijland zal met één punt, in Workum be-
haald, zeker tevreden zijn. 
V.V.T. zal D.W.P. beslist niet  nicer  dan 
de halve winst tocetaan en dan zal het 
bezoekende team ook beslist. beter voor 
de. dag moeten komen dan J.1. zaterdag. 

lijkt zo op het oog de eerste over-
winning voor de benjamins te zullen op-
leveren, al zal de vrij sterke achterhoede 
van Balk moeilijk to verschalken zijn,  

De Junioren-compotitio. 
De definitieve indeling van de juniores-
competitie voor het seizoen 1956/11)57 Is 
thans bekend gemaakt. De elftallen  nit  
Joure en omgeving zijii  ale  volgt ingedeeld: 
A juniervi afdeling A: R.E.S., Lemmer, 

C.A.B., W.Z.S.,  Black  Boys, Friso, L.S.C., 
De Kool en Renado 

A  ~hires  afdeling I): Sneek 2, RICA. 2, 
Sneek 3, Langweer,- W.Z.S. 2,  Black  il3oys 
2, De Kool 2, C.A.B. 2 en R.E.S. 3. 

B Juniores afdeling S: De Kooi, Lemmer, 
Friso, Heerenveen 2 en Heerenveen 3. 

Zaterdarniddageorupetille: 
A Junior% afdeling 	D.W.P., Heeg. 
O.N.S. 2, Worktun 2, Woudsend, Y.V.C., 
Q.V.C., Balk, Balk 2  on  Bolswardia. 
B Juniores afdeling D: 	C.V.V.O. 
2,D.W.P., D.W.P, 2, Heerenveense Boys, 
V.V.I,, D.O.G. zin, en Delfstranuizen. 

Overzicht vierde klasse B,  zinc.  
doewel het na twee wedstrijddagen nog te 
vroeg Is definitieve conclusies te trekken, 
heeft het er toch alle schijn van dat Nij-
land dit jaar een rol van betekenis zal gaan 
.pelen. Na de .4--2 overwinning op Jistrurn 
ee.hitalde Nijland gisteren in Workum met 
I-3 de tweede zege en vooral deze tweede 
overwinning wijst wel In e-en bepaalde rich-
ting. Ook Q.V.C. boekte de tweede achter-
etinvolgende zege; Jistrum werd op eigen 
!.errein met 1-7 ingemaakt. Voor D.WP. 
verlbopt de competitie tot nu toe minder 
3uccesvol. De nederlaag tegen Workum 
werd gevolgd door een 1-1 gelijk spel In 
le uitwedstrijd tegen V.V.T. Dat betekent 
voor de oud-kampioenen dus reeds een ach-
!.erstand van drie punten op Nijland en 

De wedstrijd H.J.S.C.—Balk lover-
le de thuisclub een 2--1 zege op. De eerste  
'Omit  dus voor de nieuwe IC.N.V.B.'ers. De  
nand  Is nu: 

3 

2 2 0 0 4 11— 4 
\iljland 	2 2 0 0 4 	7— 3 

2 1 0 1 2 	5— 5 
• V.V.T. 	2 0 2 0 2 	2-2 
+Noricum 	2 1 0 1 2 	4— 5 
3.W.P. 	2 0 1 1 1 	3— 4 
3alk 	2 0 1 1 1 2-3 
listrum 	2 0 0 2 0 3-11  

Voor a.d. zaterdag is het volgende program-
na vastgesteld: 

Bergum : Jistrum—H.J.S.C. 
Staveren: Q.V.C.—Workum 
Nijland: Nijland—V.V.T. 
St. Johannesga: D.W.P.—Balk 

16Virt" 
1 )e belde koplopers spelen dus thuis en moe-
en opnieuw favoriet voor de volle winst 
.vorden geacht. Voor D.W.P. schijnt, nu 
ialk op bezoek komt, de eerste zege in het 
mrschlet te liggen en H.J.S.C. is in de uit-
vedatrijd tegen Jistrum goed voor temnin-
ite een gelijk spel. 



Stand ges 3e Masse A zaterdag: 

li'veense Boys 	10 9 
Sc. Joure 2 	10 7 
Dr. Boys 3 	10 6 

Wit'34 4 	10 6 
YVC 2 	 10 5 
FC. Wolvega 2 10 3 
CSL 2 	 9 3 
QVC 2 	 9 2 
L'warder Zw. 3 10 3 
SDS 2 	 10 1 
DWP 2 	 10 2 
ONT 2 	 10 1 

0 1 18 30- 7 
1 2 15 22- 9 
2 2 14 20- 8 
1 3 13 18-13 
1 4 11 14-15 
4 3 10 11-15 
1 5 7 17-19 
3 4 7 11-15 
1 6 7 11-17 
4 5 6 13-16 
2 6 8 9-19 
2 7 4 8-24 

UIT DE PERS 

T ijdens de bekerwedstrijd DWP-v.v. 
Lemmer treffen we de voorzitter van 
laatstgenoemde club, Piet Burgers 

(66), tussen een groepje trouwe suppor-
ters aan. Zevenentwintig jaar lang was hij 
scheidsrechter en daarna nog eens 16 
jaar scheidsrechter-rapporteur. Ooit, vlak 
na de oorlog, floot hij in de eerste divisie 
wedstrijden tussen  Ajax  en Feyenoord. 
Het was de tijd van  Abe.  Andere vedetten 
waren de gebroeders Molenaar en Daan 
de Jong van de • Volenwijkers. 'Goeie 
voetballers. Sportief', merkt Burgers op. 

Buiten op het veld gaat de fluit van de 
scheidsrechter over. De wedstrijd DWP-
Lemmer is begonnen. Langs de lijn een 
kleine 300 supporters. Lemmer promo-
veerde vorig jaar naar de tweede klas 
KNVB. Ondanks dat DWP twee klassen 
lager speelt, neemt de ploeg al meteen in 
de eerste minuut een 1-0 voorsprong op 
Lemmer, dat 'hálden en kearen' heeft om 
overeind te blijven. 

friesland post voor wie van friesland houdt - 

Andries Sloothaak,  
Otto  Postma, Sietske Zijlstra oftewel 'de 
laatste vrouw van Lemmer' en andere 
Lemster supporters schreeuwen zich 
soms de longen uit het lijf. Vloeken en 
verwensingen zijn niet van de lucht, maar 
tegelijkertijd oogt men al weer even 'blier' 
als Lemmer naar het DWP-doel oprukt. 
Tussen de bedrijven door vertelt Andries 
dat hij liever naar een amateurwedstrijd 
gaat dan naar een wedstrijd in het be-
taald voetbal. 'Dér is  toile  mear plesier en 
entOsjasme. Dat soarte lju  by  FC Den 
Haach, dat sloopt de boel mar.  It  is mar in 
lytse groep. De goeden moatte  it  dértroch 
mei de kweaden belije'. 

Andries Visser (82), bijgenaamd Andries 
Panne, één van de 68 Andriesen Visser 
in Lemmer, staat achter het DWP-doel. 
'Ja, héla. Kom op', schreeuwt hij als 
'jongkeardel'. 'Oh, hawwe se 'm foar  it  
ynlizzen, skoppe se'm nést'. 
Ondertussen is de spanning tussen DWP 
en Lemmer in de tweede helft om te snij-
den. Het is en blijft 1-1. De wedstrijd 
wordt door  penalties  beslist. Het publiek 
kijkt ademloos toe. Lemmer wint . . . 

 

Oev 1  en en, akkum 
gaan het schip in 

          

          

 

iÏ1das 

        

         

          

          

          

IJVC - CVVO 	1-0 
WWS - Hielpen  	1-1 
Zeerobben - Woudsend 	 
RWF - Oeverzwaluwen 	 

11 8 1 2 17 28-13 
10 7 1 2 15 20-10 
11 5 5 1 15 19- 8 
9 6 1 2 13 25-14 

11 3 4 4 10 9-14 
11 3 4 4 10 14-17 
10 2 5 3 9 12-14 
11 2 5 4 9 9-15 
9 3 2 4 8 14-20 

10 2 3 5 7 7-12 
11 2 3 6 7 10-20 
10 0 4 6 4 4-14  

Programma: CVVO - WWS, Hielpen - de 
Wálde, Makkuin Zeerobben, Woudsend - 
RWF, Oeverzwaluwen - Oudega, DWP - 
•IJVC. 

De Griffioen 12-20 WTOC 12-20 
VVI 12-18  I lardegarijp 11-17 
Haul.  Boys 11-14 Birdaard 11-15 
ONT 11-12 De Wykels 11-13 
Nijland 12-12 Kootstert. 11-12 
Sleat 12-12 V en V 11-12 
Balk 12-11 Trynw.Boys 12-11 
QVC 11-10 Minnertsga 12-10 
Cambuur '69 12- 9 AVC 11- 8 
Heeg 12- 9 Hotwerd 11- 8 
NOK, 11- 8 Oostergo 11- 5 
Leeuwarden 12- 5 Suameer 12- 5 

1-0 
0-4 

Oeverzwatuwen 
Makkuin 
Zeerobben 
De Wálde 
CVVO 
WWS 
Oudega 
Woudsend 
DWP  
MVP  
IJVC 
I helpen 

tsla en 	

Res.  le klas A: Joure 3 - DWP 3 1-4; 
Makkum - Heerenv. Boys 3 1-3; Blauw Wit 
5 - Dr. Boys 5 1-1; NOK - 1JVC 33-3; 

4 



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

voegbedrijf en gevelrestauratie 
Fok 27 / 8441  BM  lrleerenveen 

Telefoon 05130-25893 

Irreizari Eerie a (CfC 	Yeerenvem 

Burg. Kuperusplein 59 

Telefoon 05130 - 24899 

!Lotto: ...elke week de 
kans van 
uw leven 

EN VERGEET HET CIJFERSPEL NIET 

130000 
PRIM ELAIWUX 

AL1AEJflV DEL". 

Pluimveebedrijf en eierhandel 

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

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 

*s1001X 	
MS1;000  

C.14 SCHOOX. 
Of. ,Oce  

SPORTHUIS 
DE LEEUW 
DRACHT 56 -58 
HEERENVEEN 
TELEFOON 22418 

44‹ Fo Griend Sport 
VOOR HET gSaki 	 IN IEDER 

BETERE WERK /a  IT 	k MERK 

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

Café-Restaurant - Zaalaccommodatie 

„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 wijblifrend prijsopgaof bij de heer  II.  Jonkman, Tel. 05138-2350. 

Sigaren Magazijn 'T 110EKJE 
HET GROO  TS  TE AS5oRYtflfUr5HAtWfl rnStOtiflerrers 

TEVE115  COMPUTE  5ORTER:110 
"COMPA VIEW "OUD KAMPEN" en " BA L  ORAL" 

eon  UW INLEVERADRES VOOR TOTO  CI  LOTTO 
EN W 

JELLE VAll DELDEll 
MIDSTRAAT 63 JOURE T.O.  JOUSTER  TOREN 



verzekeringen 
hypotheken 
financieringen 

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

Maar dan moet-iewelverzekerd zijn. Anders kan een 
tackle voor een hoop financiele narigheid zorgen. 

Uw Victoria•Vesta adviseur kan zorgen dat dat nie 
gebeurt Maar dan moet 
u 'm we I even bellen. 

to
ottESMA 

wv;-411-t 
7 

AI_ 00 

'19512_ 	A), 
' uWV 00"41130\‘'2( 

Rbin 
—RNE

s 

Instituur-R00 
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: 

Instábut"I§TOJORD" 
De Finne 2, 8501 PC Joure, Telefoon 05138-2021 

, 

Spullen voor stal en tuin 
voor koe en ram 

dat kan bij: ROELOF KOOPMAN 
HANDELSONDERNEMING 

ROELOF KOOPMAN, 
SCHARSTERBRUG 

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

UwVictoria-Vesta 
adviseur 

wil even nagaan of 
harde tackles 

in de polis staan. 

uw adviseur: 

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

Victoria-Vesta rifi  
veilig gevoel 

Transportbedrijf 

Nico de Wolff 
HANDEL IN 

RUWVOEDERS 

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



Een seizoen eerder op de tweede plaats 

ISVC naarcotra 

13. VOGfWesthoek, Munnekeburen 
14. VIOD, Driesum 
15. Broekster Boys, Damwoude 

Haulerwijkse Boys, 
17. Drachtster Boys 
18. Oostergo, Ee 
19. EBC, Oosterzee-Bantega 
20. WTOC, Westergeest ca. 
21. Ouwe Syl, Oude Bildtzij1 
22. Nijland 
23. Birdaard 
24. Harkemase Boys, Harkema 
25. TOP, Oppenhuizen 

LEEUWARDEN — Het is een 
geweldige prestatie om als voet-
balvereniging het ene jaar de op 
één na beste te zijn in Friesland 
en in het daarop volgende jaar 
de allerbeste. Temeer omdat een 
goed voetbaljaar veelal gepaard 
gaat met diverse promoties en 
een seizoen later met verzwaarde 
competitie-omstandigheden. Voor 
voetbalvereniging 	 uit 
Dist was dat geen punt. In het 
seizoen '86-'87 toonde de bijna 
oudste zaterdagclub in Friesland 
zich heel knap de sterkste. De 
club scoorde in totaal, waarbij de 
eerste twee (KNVB) teams niet 
meetellen voor onze competitie-
zuil, 168 punten. Gerekend over 
het aantal wedstrijden betekende 
dat bijna 1.3 punt per gespeelde 
wedstrijd. Iets minder hoog dan 
en seizoen eerder met 163  pun-
en uit 125 wedstrijden. 

De Ulster prestatie kreeg voor-
al stevigheid door de kampioens-
teams van A-junioren (16-31 1) 
en C-junioren (20-34). Uiteinde-
lijk kon de club uit Ulst zich als 
eerste laten aandienen en moest 
een eveneens knap scorend Eas- 

termar genoegen nemen met de 
tweede plaats. Derde in onze 
rangschikking werd Hielpen. 

Al met al-  maakt.de  competitie-
zuil weer een flinke verhuizing 
vanuit Nij Beets (Blue Boys 
Imam dit keer met 110 punten 
uit 113 wedstrijden niet bij de 
top-25 terecht) naar  '1st.  Eén 
vereniging onderscheidde zich dit 
seizoen met een gemiddelde van 
precies 1 punt per wedstrijd. 
Zwaagwesteinde bracht het na-
melijk tot 297 punten uit even-
veel wedstrijden. 

Een blik op de ranglijst van de 
25 beste clubs leert dat diverse 
verenigingen ook dit jaar weer 
van de partij zijn. Naast LIVC is 
er ook de knappe klim van De 
Griffioen uit Oosterwolde, dat 
een seizoen eerder achtste werd. 
VVI  nit  Idskenhuizen wijzigde 
een negentiende ldassering in een 
tiende. Verder kwamen ook Dro-
geham (vorig seizoen zevende), 
QVC (vierde), Broekster Boys 
(zestiende), WTOC (derde), Nij-
land (twintigste) en Harkeinase 
Boys (zeventiende)• tot herhaling 
van prestaties. 

De top-25 ziet er alsvolgt uit: 

1. IJ.V.C., IJlst 
2. Eastermar 
3. Hielpen 
4. De Griffioen, Oosterwolde 
5. Foal.'It, Menaldum 
6. RWF, Frieschepalen 
7. Waterpoort Boys, Sneek 
.8. Drogeharn 
9. Houtigehage 

10. VVI, Idskenhuizen 
11. QVC, Stavoren 
12. Wardy, Ferwerd 

wedstrijden punten gemiddelde 

130 168 1.292 
182 232 1.275 
110 139 1.264 
266 330 1.241 
200 
274 

248 
339 

1.240 
1.237 

169 204 1.207 
241 289 1.199 
113 135 1.195 
176 208 1.182 
146 172 1.178 
216 254 1.176 
132 154 1.167 
148 171 1.155 
323 368 1.139 
252 287 1.139 
727 827 1.138 
197 224 1.137 
170 193 1.135 

• 244 276 1.131 
124 140 1.129 
148 167 1.128 
182 205 1.126 
229 256 1.118 
15o 174 1.115 

o `=> 
	—0 _0 _  

Misschien toch een tip voor ons bestuur om toch hiervoor nog een zaal—

voetbalteam saman- tti stellen. 

1,f,"0,314N/h,t10,,t4 - 
 "get 

 ioga.o 	

bet se:1.001989-1990 -voei.t de IrOoio.lai-

U.e eaccIgé,ilase oetba,1 1301 vo 2,11e.V.12tsseo voor sigkodag,:cdeltto,l‘eo Oe‘

et 

() 

pe.ciodekasooioeosebo.v io.1)a,tbeslott geooroen aoor 

 áe 	

v ga,a 

tiog vo.o. 'de W101113., -Wager 12,33 0,0000 voolr 931 tegeo bet loesivAt -Wer getela. ,glet is og,too.'03,P, eeo 0Wevioleot, vags,r1:03 ae 0100 inoetloebbeo. 

vosoieer bet 
	

1240.0, ae 	

tetog te dra.a.ieo. ertol.V.t o0lieliter 

bet staffiapoot v9.,o bet 10,113,-besvoot. 

Op en titelstrijd 
zaalvoetbal in 
Frieslandhal 

LEEUWARDEN —  Mr.  Pier 
van der Sluis uit Leeuwarden, 
voorzitter van de zaalvoetbal-
commissie binnen de FVB, 
maakte gisteravond bekend dat 
er een 'open' Fries kampioen-
schap zaalvoetbal wordt geor-
ganiseerd. Dit zal op vrijdag 22 
en zaterdag 23 januari plaats-
vinden in de Frieslandhal. 
"Elke voetbalclub en zaalclub 
uit Friesland kan zich hiervoor 
inschrijven. Het belooft een 
grote happening te gaan wor-
den.Nadien wordt er een slot-
feest gehouden. Bedoeling is 
het zaalvoetbal te promoten", 
aldus Van der Sluis. 
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ZATERDA0 22 SEPTEMBER 
'Velure: 

16.00 u.: De  Kool  zm— 
Heerenveense Boys 

St. Johannesga: • 
16.15 u.: D.W.P.—Balk 

Delfstrahnizeus 
16.00 u.: Delfstrah.—Makkum 

Idshenimizen: 
15.00 u.: V.V.L—Delfstrahuizeii 2 

Terhorne: 	 ;. 
16.00 u.: Terhorne zm— 

! Heerenveense Boys • 

Zaterdagmiddageompotitle: 
A: Y.V.C.-Zeerobben 	2-4 

C.V.V.0.-Delfstrahuizen 1-3 
A: D.W.P. 2-D.O.G. zm 	5-6 

H'veense Boys-Oeverzw. 2-1 
D D.W.P. 3-D.O.G. zm 2 0-0 

V.V.I. 2-H'veense B. 2 1-10 
O.V.V.O. 3-C:V.V.O. 2 	3-4 

le klasse 

2e klasse 

3e klasse 

VRIJDAG  21 SEPTEMBER 
dire: -"" 

20.00 u.: Hotel Bijkersma 
Vergadering kadercursus 
N.C.G.V. 

Terreinmeellijklieden in Delfstrahulzen. 
Onder voorzitterschap van de beer  IL  Veld-
man kwam de voetbal vereniging „Delft-
strahuizen" in vergadering bijeen. Ult de 
verslagen bleek dat de vereniging thans 45 
werkende leden en 92 donateurs telt. Er 
wordt dit seizoen met  ,two  • seniores- en 
twee juniores-elftallen aan de competitie 
deelgenorrien. Als bestuursild.werd gekozen 
de heer Jan S. Huizinga.. • 	. 
Het nieuwe voetbalterrein, 'aangelegd &tor 
de gemeente, verkeert nog in slechte toe-. 
stand, zodat hierop nog geen wedstrijden 
kunnen worden gespeeld. Besloten word 
b. en w. hiermee In kennls te stellen. ,  

Nijiand—D.W.P. 1-3. 	 •. • 
De moeilijke uitwedstrijd tegen Nijiand 
heeft D.W.P. tegen do verwachting in een 
3-1 zege opgeleverd. AanvanIcelijk leek 
het daar ook  Diet  op, want in de eenste 
helft nam Nijland de leiding. In de tweede 
helft  hail  D.W.P. de wind in de rug en 
mede daardoor namen do groenwitten  lung-
zoom maar zeker het heft in  bander':  Na 
een kwartier bracht linksblnnen Kraak de 
balans in evenwicht en daarna zorgde 
linksbuiten De Jong met twee goede doel-
punten er voor dat de voile winst mee • 
naar St. Johannesga ging. 

Overzicht viorde klasse A zaterdagmlddag-. 
competitie. • 
Hier raakt Q.V.C. ietwat verrassend de! 
leiding kwijt. De thuiswedstrijd tegen Balk 
leverde niet meer op dan een 2--2 gelijk 
spel en daar V.V.T. In Jistrum niet faalde 
(0-2), namen de Twijzelaars de leiding 
over, Van belang daarbij was tevens nog 
dat Workum en II.J.S.C. de punten door 
een 2-12 gelijk spel deelden. D.W.P. 'ten-
slotte spijkerde weer wat bij door een niet 
verwachte 3-1 zege in en op  /gland.. 	• 

De stand ziet er nu als volgt  nit:*  

V.V.T. 
Q.V.C. 
H.J.S.C, 
D.W.P. 
Workum 
Balk 
Nijland 
Jistrum 

5 
5 
5 

5 
5 
5 
6 

3 
3 

2 
2 
1 
2 
0 

2 
1 
1 
1 
1 
2 
0 
0 

0 8 
1 7 
1 	7 
2 5 
2 5 
,2 	4 
3 4 

0 

9— 3 
19— 8 
12— 8 
11-
14-12 

8— 9 
8—t1.2 
3-21  

Voor as, zaterdag staan de volgende wed-
strijden op het programma: 

Twijzeierheide: V.V.T.—Workum 
Balk: Balk—Jistrum 
St. Johannesga: D.W.P.—Q.V.C.' 
Nijland: 

Naar alle waarschijnlijkheid zal 'V.V.T. er 
wel in slagen de leidende positie te hand-
haven; De wedstrijd tegen Workum moet 
de thuisclub de volle winst kunnén opleve-
ren. Het is zelfs niet onmogelijk dat de 
voorsprong op de naaste concurrenten nog 
zal worden vergroot. Want zowel Q.,V.C.  
ale  H.J:S.C, staan moeilijke opgaven te 
wachten. Q.V.C. zal bij D.W.P. ongetwijfeld 
op heftige tegenstand stuiten, vooral nu de 
groenwitten door een overwinning weer 
volop In de running kunnen komen. In Nij-
land zal het er eveneens OlYt spannen en 
een gelijk spel lijkt hier wel een redelijke 
oplossing. De reis naar Balk zal voor 
Jistrum wel de zesde nederlaag In succes-
sie betekenen. 

• Z4.11,ERDAG OKTOBER  
ileum  

16.00u. De Kool zm— 
. 	 Delfstrahulzen 2 

St. Joluymeoga: 	• • 

	

15.00 u. 	 (A-jun.) 

	

16,15 u. 	 , 
Idslcenhuizen: 

15.00 u. V.V.I. • 2— 
Heerenyeense Boys $ 

Delfstruhuizen: 
15.00 u. Delhstrah.—Zeerobben 
17.00 u. D'huizen-C.V.V.O. (B-ju 

Zaterdagratddageompetitle:  • 
le kiwi!» A; Y..V.C.-tDelfatrahuizen 	3-0 ; 	 Zeerabben-Makkum 	2-0 2e klasse A: H'veense Boys- 

Delfstrahuizen 2 17-2 
,• 	D.0.0 zin-De Kool zm 8-0 

• • 	V.V.I.-Oeverzwaluwen 6-4 
Be , klasse D C.V.V.O, 2-il-I'veense B. 2 3-2 

Terhorne zrn-+DOG zm 3 8-1 
A Jun. afd. B: Q.V.C.-Balic 	• 	0-0 

Y.V.C.-Workum 2 	4-1 
• Balk 2-Woudsen 	3-3 

B Jun. afd, D: C.V,V.0.-1I'veense Boys 0-1 
. 	D.O.G. zm-Delfstrah, 	4-1 

VAr.I.-ID.W.P, 2 	CI.0-0 

%.1
ti
giti irt"-- 
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Hallo,  

Ik ben sinds augustus van dit jaar jullie verzorgster geworden 

en mijn naam zal al wel bekend zijn, Alie Andringa. 

Ik ben nu woonachtig in Joure en werk als fysiotherapeut bij de 

heer G. Vos. 

Als vooropleiding heb ik de Mavo in Bergum gedaan en de laatste 

twee jaar Havo in Leeuwarden. Hierna heb ik vier jaar de academie 

voor fysiotherapie gedaan en ben hiervoor geslaagd. 

In die vier jaar heb ik in Leeuwarden gewoond. Mijn werkkring ligt 

hier in de omgeving. 's Morgens doe ik aan huis behandelingen en 

dan ga ik 's middags naar de praktijk in Delfstrahuizen waar ik 

poliklinisch behandel. 

Verder doe ik dus maandagavond en woensdagavond blessure behande-

ling bij jullie club en op zaterdag ga ik met het eerste mee als 

verzorgster. 

Verder ga ik bejaardengymnastiek 

geven op donderdagavond. Dus zoals 

jullie zien, druk bezet. 

Mijn hobby's, waar ik dus niet zo-

veel tijd voor heb, zij: 

zwemmen, volleyballen, hardlopen, 

fietsen, handwerken en lezen. 

Ook werk ik graag in de tuin. Vacanties breng ik het llefst door 

in de bergen of lekker in de zon. Muziek vind ik wel leuk maar 

favoriete muziek heb ik niet echt. Wel vind ik hardrock waarde-

loos en luister naar rustige muziek liever. 

TV-kijken, daar heb ik niet zoveel tijd voor, alleen wat actuali-

teiten programma's. 

Wel dit lijkt mij eerst wel voldoende, een ieder zal 

mij op het veld of bij de kantine nog wel eens tegen 

komen. 

Tevens wil ik van de gelegenheid gebruik maken om een 

ieder prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar 

toe te wensen. 

De redactie wenst Alie hetzelfde toe en bedankt haar 

voor haar spontane medewerking aan dit clubblad. Veel succes verder 

bij de sportclub D.W.P. 
7 



Hieronder is Lammert Veen in actie tegen Oeverzwaluwen, de huidige 

koploper in de vierde klas A. K.N.V.B. 
Deze wedstrijd werd gespeeld op 17 september 19839  Oeverzwaluwen— 

D.W.P. en eindigde in een 1 — 0 voorsprong voor Oeverzwaluwen. 

De jeugdsetectie 
op de korrel 

rieerenveen speelde thuis 
tegen BedUm. Roelof Veldhuis kwam 
met onderstaande relaas. Een uitste-
kende eerste 45 minuten. Helaas  geed  
honorering naveant. Jacob Hessels 
was dicht bij een doelpunt, als de 
scheidsrechter voldoende attent was .  
geweest. Het achter de lijn stoppen 
van dit schot liet aan duidelijkheid 
niets to wensen over.  Beduin  liep zich 
volledig vaat. De 2e speelhelft liet. een' 
ander Bedum zien. In 't bijzondercle 
snelle ~urn spits stelde daden. 0-1. 
Vrij vlot daarop 1-1 en amper van de 
schrik bekomen werd het 1-2. Jacob 
Hessels vestigde nogmaals de aan-
dacht op zich door een 2e I leerenveen 
doelpunt. Prima counterend werd nog .  
4x door de Beduiners gescoord. Be-
paald beschaafd voetbalde  Beduin  niet. 
Roelof noemde het zelfs antivoetbal. 

Willem Sehotanus 

Uit de Heerenveense Courant kwamen we nog 
enkele bekenden van ons tegen. 

N.1. oud D.W.P.—er, en topscoorder vorig 

jaar van onze schutterslijst; Jacob Hessels 

en Roelof Veldhuis welke de jeugd van D.W.P. 
eens onder zijn hoede had. 
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KOM VOETBALLEK 

WORDT 1 	 

Draai de Voet- 

' 

: 

NET ballijn en u bent 

	

ISDOK 	weer helemaal bij. 

FIJN AAN 	Uitslagen, stan- 
den, topscorers. Na- 
tionaal 	én 	inter- 

	

DE WNI• 	nationaal. 't  Hottest 
news  zo'n 12 keer 
per dag ververst! 

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

1 	- 	, 	,J 	'. * '''s  
•g '''' 	El 	i'. 1..  ,:-.h..) -.5 

VASTE DAGEN,VASTE ITEMS + LAATSTE NIEUWS: 
MAANDAG DE K RAtffEn,veznatro-unstAceiffleatna.~ VAN DE VOErn.klAW4 VAN HET WITK1170 

DINSDAG JOHN IllEDEMSIA Di EN DE  SO  uovwsolurrasnof  EE  + to I OTPS D002 MI ~OE MDEllANDER 

WOENSDAG HOOf DART1K  ELM  Uff YOETBAL INTEMAIMAIdal.M145 OYU WOENSDAGWEDSTRIMtl 

DONDERDAG ANDAS 'PLOEG VAN Fo tur suxoemmurAn Es, EUROFEES  'MOSCOW  stAnom unsuca4 Ec. 
VRIJDAG baktGIUKS1E TEAmaries  Ix WW1  DAM 

ZATERDAG 8 ELAND IllASTE  ~BAYS  HtEDIV6115 VITUAGEN DU fiStAND EI4 INGE-LAND 

ZONDAG UITSLAGEN NAT10)101 EN INTERNA110MAA1 VAN ZATE1 D  AG  EN LAAJSTE EICEN~EVWS 

'T IS WEER  FUN  LANGS DE WN 

welkom 
de voetbal 

vereniging WitE 

AANMELDEN BIJ R ,VISSER—DE VRIES 05137-1739 	 petil 

feenstra 
verlArarinfaig 

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

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

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

...zorgenvrij met feenstra installaties 



ambadMijittslayrij 

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 

LROTSTERHAULE 
STREEK 125 

TELEFOON 1597 I 
— 	 

13e 

DROGISTERIJ 

ORNELIS 
Midstraat 130 - JOU RE - Tel. 05138-2563 

Voor drogisterijen 
cosmetica 

foto's ontwikkelen 
lederwaren 

schoonheidssalon - zonnebank  

111  
mmelnetolta fan 9.00 oanft 18.00 

Us lepenIngstliden binnot 

nor° 
tree& fan 9.00 mint 21.00 oere 

' 

EK FOAR WENNINGYNRJOCHTINO 

PEKOER 
DE »MEE 

MN NEI DE  HAL  ! 

VIDEOTHEEK 
LEKTUCIRHAL 

FOTOHANDEL 

diiEiÏit 
MIDSTRAAT 153 - JOCIRE 

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

EN DOE-HET-ZELVER  it  
MIDSTRAAT 151 - JOURE 

Snel, voordelig 
en goed. 

Stomerij ouderwets 
goed en niet duur. 5Q

p 
 „de lelie"  "Si-e.  kifetiej 

Teo  en TIne3(a Feenstra 

Midstraat 102 —Joure — Tel 2450 

SPORTKLEDING 

Ook het speciale adres voor 
HENGELSPORTARTIKELEN 

Ga eens een praatje maken 
met uw sportepecialist 

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

Midstraat 39 
Tel. 2647 

7 Is Me141? EEN WEET, 
WAAR LI VOORTREFFELIJK EET. 

GA NET EENS BA/ ONS PROBEREN, 
EN CE ZULT NOOIT  BITER  
ADRES BEGEREN 

CAFETARIA "T CENT/MI" 
G. de Graat, 

.1 

 naast  de Jouster Toren. Tel. 3390 

Weill°  autorijden met onze rifopleiding 

AUTORIJSCHOOL VALKEMA 
VAMOR/MI 

SCHEEN 53 - JOURE - 21" 05138-2964 
De autorijschool met Bovag-garantie 
Theorieles is wekelijks le bezoeken. 

Bel vrijblijvend voor al uw informatie boven- 
staand telefoonnummer 

SCHOENREPARATIE 



UIT HET F.V.B.-NIEUWS 
6. RICHTLIJNEN TERREINKEURING  

Het is moeilijk dan wel onmogelijk exact aan te geven in welke situatie tot afkeuring moet 
worden besloten. Oe plaatselijke verschillen in bodemgesteldheid en de sterk wisselende weers-
omstandigheden zijn hierop van grote invloed. Het vergt van de konsul ook enig gevoel voor de 
situatie en kennis van het gedrag van het veld bij bepaalde omstandigheden om tot een juist 
besluit te komen. Hierbij kunnen de navolgende beschrijvingen van min of meer extreme 
situaties als richtlijn worden gehanteerd: 

Tot afkeuring van een terrein moet worden besloten op grond van de volgende (kombinatie van) 
faktoren: 

1. Gevaar voor abnormale beschadiging van een terrein:  
Dit bestaat wanneer er sprake is van: 

A. HINDERLIJKE PLASVORM1NG 
Plasvorming op een terrein kan ontstaan als gevolg van: een grote 
hoeveelheid neerslag (regen, sneeuw), welke als gevolg van een lage 
infiltratiesnelheid en/of doorlatendheid slechts langzaam in de 
bodem wegzakt; een abnormaal hoge grond- en slootwaterstand, waar-
door de bodem geheel is verzadigd met water en geen extra. neerslag 
kan opnemen. 

MODDERIGE OF ZEER ZACHTE TOPLAAG 
Deze situatie doet zich voor wanneer ten gevolge van neerslag de 
toplaag geheel verzadigd is met water, zonder dat er sprake is van 
plasvorming. Dit speelt vooral op velden, waarvan de toplaag sterk 
klei-, leem- of löss-houdend is en/of rijk is aan organische stof-
fen (humus). Men spreekt van een onvoldoende verschraalde (vette) 
•toplaag. Bespeling zal tot gevolg hebben, dat de zodelaag ikapot 
wordt gelopen, diepe voetindrukken en slidingsporen ontstaan en ver-
kneding en versmering van de toplaag plaatsvindt. 

C. LANGPURIGE, INTENSE DROOGTE 
De grasmat is in een dergelijke situatie dermate kwetsbaar, dat bij 
bespeling zeer gemakkelijk de bovengrondse delen afbreken en de 
wortellaag wordt beschadigd. Is de wortellaag eenmaal beschadigd, 
dan kan door onvoldoende hechting een veld in korte tijd los en 
rul worden gespeeld, waardoor de ongelijkheid.  toeneemt. Herstel is 
meestal op korte termijn niet mogelijk. 
Ook wanneer er in een dergelijke situatie kunstmatig is beregend, 
zal men soms enige terughoudendheid in de bespeling in acht moeten 
nemen. 

V. OPPOOI NA VORSTPERIODE 
Bij verhoging van de luchttemperatuur na een vorstperiode zal aanvankelijk slechts een 
dunne laag ontdooien. Meestal is deze met water verzadigd en als gevolg van een nog 
bevroren ondergrond zal dit water niet kunnen wegzakken. 
Bespeling onder deze omstandigheden heeft tot gevolg, dat deze dunne en weke toplaag 
gemakkelijk kan afschuiven (gevolg: ongelijkheden) en zal versmeren (gevolg: slechtere 

doorlatendheid).' 

E. ERNSTIGE RIJP OF IJSAFZETTING 
Rijpvorming doet zich voor onder vochtige winterse omstandig-
heden, waarbij ijskristallen zich afzetten op het gras. Betre-
ding van een veld in die situatie is later zichtbaar aan min of 
meer donkere plekken in de grasmat. Lichte rijpvorming (bijv. na  

nachtvorst) verdwijnt zodra de zonnewarmte weer invloed krijgt. 
Afkeuringen kunnen meestal beperkt blijven tot een enkele(vroege) 
wedstrijd. Een herkeuring kan in die situatie op z'n plaats zijn. 
Zware rijpvorming kan hardnekkig zijn, vooral als de temperatuur 
laag blijft, zodat de terreinen meestal moeten worden afgekeurd. 

2. Gevaar voor de spelers:  
Hiervan is sprake als het terrein: 

A. GLAD IS 
Deze situatie kan zich voordoen t.g.v. hinderlijke plasvorming, ijsafzetting, (ijzel of 
onderkoelde regen) of een dikke laag sneeuw. 

8. ERNSTIG ONGELIJK IS 
Dit kan het gevolg zijn van meerdere oorzaken, zoals harde kanten van slidings, diepe voet-
indrukken, konijnenholen, mollengangen, verzakkingen e.d.. Naarmate een terrein droger is 
of bevroren is, zal dit als hinderlijker of gevaarlijk warden ervaren. 

TOELICHTING  
Het lijkt wenselijk een nadere toelichting te geven omtrent het bespelen van terreinen onder 
enkele winterse omstandigheden. De winter kent namelijk vele verschijningsvormen, waarbij  some  

wel, soms niet of in het geheel niet kan worden gespeeld. 

BEVROREN TERREINEN: 
Criterium is in dit verband de toestand van de toplaag. 
Treedt er dooi in, dan dient te worden afgekeurd. 
Is en blijft een veld bevroren, dan wordt dit veld bespeelbaar geacht, 
mits het oppervlak voldoende gelijk is en cjeen scherpe kanten van 
slidings en voetindrukken vertoont. 

BESNEEUWDE TERREINEN: 
Een veld dat licht is besneeuwd (enig gras is nog zichtbaar) moet ook 
bespeelbaar worden geacht, behoudens in een fase van opdooi.  

Een dikke sneeuwlaag is hinderlijk en zal na rollen meestal te glas worden. Bovendien zijn 

de lijnen dan onzichtbaar. 
Een veld in die omstandigheden moet worden afgekeurd. 
Is er sprake van zogenaamde plaksneeuw, dan dient eveneens tot afkeuring te warden besloten. 

9 
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Schutterslijst 

Bijgehouden tot 
10 december 1987 

Alleen als men 7 of meer 
wedstrijden heeft gekeept 
wordt men opgenomen. 

MINST GEPASSEERDE DOELMAN 

naam elft wed tegen 

1. B . van Hes 4e 9 5 
2. J . Knijpstra 3e 8 10 
3. D . Jager 2e 12 21 
4. M . Vaartjes El 8 16 
5. D . Vis B 7 15 
6. M . Mulder le 9 20 

WIE SCOORDEN VOOR D.W.P. DE DOELPUNTEN 

1.  Jochem Sloothaak E 10 dip. 
2.  Marten Poudstra B 9 

Anne Haven A 9 
4. Jan M. 	Bijker 8 I I 

5. Marco Visser A 7 It 

6. Harry vd Velde 5 
Henk v.d. 	Wal 5 
Bouke de Jong 5 
Fokke Woudstra B 5 
Gjalt van Hes B 5 
Pillem vd Wal 5 
Anne Bijker A 5 
Jan Schokker E 

Test uw kennis der 
spelregels 

VRAGEN 

1.  Hoe heet het stadion of terrein en wat is de plaats van  Ajax?  
2. Wanneer er na 5 strafschoppen nog geen beslissing is 

verkregen, wat gebeurd er dan? 
3. Hoe heet het stadion of terrein en wat is de plaats van 

Excelsior? 
4. Wat voor teken moet de scheidsrechter geven voor het nemen 

van een direkte vrije schop? 
5. Hoe heet het stad±pn of terrein en wat is de plaats van  

Sparta?  
6. Wat voor teken moet de scheidsrechter geven voor het nemen 

van een indirekte vrije schop? 
7. Hoe heet het stadion of terrein en wat is de plaats van 

MVV? 

Voor de 4 vragen over de stadions zijn per vraag 1 punt te 
verdienen, voor de 3 echte spelregelvragen 2 punten voor 
elke vraag. In totaal dus 10 punten. 

De antwoorden zijn te vinden op bladzijde 

1 0 



CAMPING. EN WATERSPORT ARTIKELEN 
SPORTPRIJZEN & SCHAATSSPECIALIST 

tevens het adres voor 

BETAALBARE SPORTKLEDING 

DRACHT 144, 8442 BZ HEEREN VEEN 
Tel. 05130-20002 

Dtf specialist 
in HEEREN VEEN 

DAMES-TIENERMODE 
MIDSTRAAT 89 - JOURE 

Ingang ook aan de achterzijde met parkeer-ruimte. 

Kies voor Ird snacks 
het juiste adres 

Baal ze bij de 
FRITES EXPRES! 

In het zamerseizoen 

kint u ons dagelijks 

vinden bij het Nannewijd 

DE WITH& SPIJKSTR A 
oudehaske 

BRUINSMA TAPIJT 
MIDSTRAAT 87 

JOURE 
tel 05138.3794 

F. VAARTJES 
Renovatie.Voeg.Vlecht. 

en Tim merhedriff 
DANDSLOOT 3 
DANTEGA 	tel. 05145.229 

SUPPORTERSCLUB S.C. NEER ENVEEN , 

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

• Of Bankrekeningnr. 3307.14.880 van de Rabobank. 

sc.HEERENVEEN OP WEG NAAR DE 

EREDiViSiE  

SC HEERENVEEN 

 

Administratiekantoor en 
Belastingadviesburo 

A. OORD 
Voor het verzorgen van uw: 
* bedrijfsboekhoudingen 
* administraties 
* BTW en loonaangiften 
* A en T biljetten 
Schoteriandseweg 92, Nietrwehome, 
telefoon 05135- 1674 / 1467 
Nietrweweg 6A, 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  

~street  78 
Tel. 05138-2975 JOURE 

KALSBEEK speelgoed 
MIDSTRAAT 68 JOURE te1.05138.3811 

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



Schildersbedrijf 
ROTTUM 

Telefoon 0 5137- 1526 

BIJ ONS KUNT U OOK: 	 VOOR AL UW: 
SLAATJES 	 VERGADERINGEN 
KROKETTEN 	 RECEPTIES 
FRIKANDELLEN  ETC. 	p4U RANTs 	UITVOERINGEN 

\\?41S  Ve 4/14  
KOMEN HALEN k „OsS>  

CY.  

112 
05137- 
1210  

STREEK  116 
8464 NH ST. JOHANNESGA  

Voor een nieuwe 
of een goede 

gebruikte FIETS 
naar: Akkerman 

Rijwielen 
St. Johannesga, tel. 05137-1320 

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 schoonmaakbenodigdheden 
Uitvoering van alle schoonmaak werkzaamheden 

Langedijk 1 
8463  NP  Rotsterhaule 
Telefoon 05131-1475 

        

 

éér 

      

      

meer voordeel 
op de koop toe 

   

a  

  

     

        

        

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

Gebruikte Meubels en Keukens. 

i.oedragittd 

Pollé 7 

Matitathaula 
Tel.: 05137 - 2002 

ook voor 
restauratieworkzaanthoden 

naar 

weinglmilre 
Ir 	bun Isemem 

8514 CA OUWSTER NIJEGA 
Meerweg 12 

telef. 05137-1593 
b.g.g. 05135-1590 

05144-1248 
05137-1953 



Wedstrijdverslag D.W.P. 1 - Y.V.C. 1  

Zaterdag was het dan weer zover. Na 3 weken weer eens een onvervalste 

competitiewedstrijd. Nu kan Henk van Hes eindelijk weer meedoen na een 

schorsing van "drie weken" en 1 wedstrijd. 

De voetbalvereniging Y.V.C. had nog wat te goed van ons. U herinnert 

zich vast nog wel die omstreden wedstrijd die toch nog met een gelijk-

spel konden afsluiten. Dit dankzij Aike  Nieman,  die in werd gewisseld 

en direkt daarna scoorde. 

Nu mocht hij voor "straf" in de basis beginnen samen met onze SUMA-

worstelaar Rintje Heeringa. 

In de eerste helft waren aan beide zijden wat kleine kansjes, maar een 

echte scoringskans zat er nog niet in. 

Jammer voor "Fake" van der wal dat hij, als hij zijn excuses aan een 

speler moet aanbieden, niet moet zeggen: Wacht maar, ik krijg je straks 

nog wel, wanner de scheidsrechter er op de neus bij staat. 

Een boeking dus, zijn tweede al dat wordt dus oppassen anders gaat hij 

voortijdig in de VUT. 

In de tweede helft bleef de spelwijze ongewijzigd. Ongeveer 15 minu-

ten voor het einde van de wedstrijd kregen wij een vrije schop mee. Ik 

weet helaas niet meer wie die vrij schop nam, maar de bal werd netjes 

op het hoofd van boer Huisman gedeponeerd die vervolgens de bal netjes 

in de voeten van Aiko legde zodat deze kon scoren. 1-0 dus en weer door 

Aiko  Nieman.  

Aiko werd even later gewisseld en Johannes Hoogenberg nam zijn plaats 

in om toch maar snelheid in de voorhoede te houden. Y.V.C. begon nog 

wel wat te drukken maar de verdediging, al zeg ik het zelf, zat goed 

in elkaar en hoefde Mindert niet te vissen. Het bleef dus 1-0 voor 

D.W.P. 

Klaas Veenma 

D.W.P. 4 - Makkum 3  

Op zaterdagmiddag 28 november om 13.00 uur nam Makkum de aftrap. 
We hadden twintig minuten nodig voordat het eerste doelpunt 
gezet werd. Deze score kwam tot stand nadat een handsbal in het 
strafschopgebied gesignaleerd werd door de scheidsrechter, 
waarop J. Heeringa de kans kreeg door een penalty de score op 
1-0 te brengen. In deze eerste helft scoorde ik 2-0, na een 
goede voorzet van mijn mede-speler. 
Na een kwartier rust begon de tweede helft, waarin het Makkum 
is gelukt om de bal achter Bennie's doellijn te krijgen. 
Er was echter een medespeler die zich moest uiten op een één 
of andere manier en liet zijn achterste maar zien aan de 
scheidsrechter. Het is mij een raadsel waarom. 
Misschien uit protest? Al met al was het een sportieve wedstrijd 
waarbij de stand op 2-1 voor DWP bleef. 

Een speler van het vierde 
11 
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DOELPLIIVT VOOR 

FEYENOORD 

GELJKSPEL VOOR 
RJRX _FEYENDORD  

TOY  VOLGENDE  WE-EA 

DOELPUNT VOOR 
RJRX 

Herinnert U zich deze no 
	mumuummissoPr 

Deze maand enkele spelers van het derde elftal, wie kent ze nog?? 
Plaats ze in de juiste volgorde: Pieter Klaas de Jong, Albert  (Apple)  
Huisman, Franke Sloothaak, Jan Knijpstra en Jappie Berger. 

Tijnje en Read  Swart  deden net 
trouwens nauwelijks beter. Tijnje-trai-
ner Frans Munsterman had er na afloop 
geen goed woord voor over: „Troosteloos 
was het. Alleen in het laatste kwartier 
werd er nog even gevoetbald en toen 
konden ze zowaar beide ook no A twee 
keer scoren. Maar voor de rest ... Udi-
ros was de hele wedstrijd sterker dan 
Langezwaag en op de 3-0 zege viel niets 
af te dingen. Scheidsrechter Modder-
man was de beste man van het veld. 
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Vuurwerk. Hou 1 leuk. 

E 
0 
E 

D 
E 

IJ 
D 
E 

E 
E 
B 

E 
K 
G 

\A 
0 
0 

0 
0 

0 

E  

H 
A 
E 
A 
V 
E 

E 
0 

N 
N 
A 

G 
N 

H 
P 

D 
P 
B 
0 

N 
E 

I T TOT Fyyt 
Z S R S 	,,'''FI •B A 
I D F B .0 R N 0 
U 0 A/H E E L 0 
HC/"C/ LTKE / 
H A

,
T 0 ER I 0 

4\SMNTNBR 

G 
P 
H 
E 
K 
E 

A 
H 
E 

E 
A 
A  

S0RENSEN 
SPELBOS 
STEUR 
STROOMBERG 
TAHAMATA 
THIJSSEN 
TROOST 
VOSKAMP 
WIJ NST.EKERS 
WITTEVEEN 

N 

0 
E 

E 
0 
E 

E 
E 

H 
A 

0 

E 

A 
0 
V 
P 

N 
E 
K 
E 

A 

E 
E 
0 

N 

B 

G 
N 

'R 

N 
D 

E 
K 
0 

E 
E 
A 
E 
A 
A 

E 
N 

V 
E 

E 
N 
N 
A 

K 
E 

A  

IJ 

D 
B 
E 

E 

A 

H 

E 

N 
IJ 
E 

E 

E 
K 
A 
C 

.E 
P 
E 
E 
N 
0 
E 
K 

P 

K 
P  

IJ 
N 

V 

0 
0 

G 
E 
P 
E 

0 

E 

0 

E 
N 

E 
N 

A 

E 

0 
A 
0 
K 
0 
0 

A 
N 
G 
N 

D 

C 
H 

A 
K 

0 

A 

N 
E 

E 
N  

Oplossing: 

WOORDZOEKER 

EREDIVISIE VOETBAL 86/87 
De overblijvende letters vormen de namen van twee bekende voetbalclubs. 

ARNESEN 
BEUZENBERG 
BOEKWEG 
BOEREBACH 
BOEVE 
CASTELIJN 
DILLING 
DOESBURG 
DOUFIKAR 
ELBERSE 
ELEVELD 
ELSTRUP. 
EVERS 
EYKELKAMP 
FLEER 
GROENENDIJK 

-IOFSTEDE 
ERDA 
MAN 

33033 3 

3 11AdY 
S103 Y N 

3 1 90. 3 
N .h3d1 

33.3983 

Y 1::5;b5 

3434483 

O N ?33r: 

n IN 0 h 

$ ZS 

.0Si31 

303330 

3,41,43 

8051,3 r 

NvNtrINS 

30005 3  

Nei) 8 6N33J4,3 
Y30:013 C,  
• 3 r 	2 
r 	, 334 3, 
O 30348083 

433,84393 

• ';:33/ 3 k 

no 
, . 3 

533133.3 

2N,,Ceb0h 

Y;y',05e ,  

( 

IJ 
R 
B 
A 

B 
0 

C 
V 

K 
_A 
A 
N 

HUIZINGH 
KAM STRA 
KOEVERMANS 
KOOIMAN 
LANKHAAR 
LIBREGTS 
LIN FORD 
MASEFIELD 
MOLENAAR 
NIELSEN 
NIJGH 
OOSTERVEER 
PATT[NAMA  
PEEPER  
PELLEBOER 
REIJNERS 
RICHARDSON 
RIETBROEK 
ROORD 
ROOSSIEN 
SCHOLTEN 

ZO WERKT EEN WOORDZOEKER 
Alle woorden zijn kriskras verborgen in het veld met letters. Sommige letters worden 
meermalen gebruikt. Eén woord is al doorgestreept, de rest is voor u. 

ANTWOORDEN OP DE SPELREGEL VRAGEN  

1. De Meer - Amsterdam 
2. Men gaat beurtelings een strafschop nemen totdat bij een 

gelijk aantal strafschoppen de ene partij 1 doelpunt meer 
heeft dan de andere partij. 

3. Woudenstijn - Rotterdam 
4. Bij een direkte vrije schop wordt geen teken gegeven, 

alleen een seintje dat de bal gespeeld kan worden. 

5. Spangen (of het kasteel) - Rotterdam 

6. Bij een indirekte vrije trap moet de scheidsrechter een 
hand of arm boven het hoofd heffen en hij moet een 
fluitsignaal geven. 

7. De Geusselt - Maastricht 

13 



Vrijdag 27 november was de derde kaart-

avond van dit winterseizoen, met slechts 

22 ddelnemers. Liefhebbers van schut-

jassen : Iedereen en natuurlijk ook 

niet leden, allen zijn hartelijk welkom. 

De uitslag van deze wedstrijd was: 

Winnaarsronde 
	

1. H. Zwier en M. Modderman 
2. P.K. de Jong en B. de Vries 

Verliezersronde 	1. H. de Vries en J. Vermaning 
2. Jetze de Vries en L. Schotanus 

Poedelronde 
	

1. G. de Jong en J. Zwart 
2. S. Mulder en G. Boek 

De competitiestand na 3 wedstrijden is: JCP de Vries 24 punten, 
B. de Vries en M. Modderman 22 punten, en M. Rondhout 18 
Drie man hebben ieder 12 punten. 

B. de Vries 

D.W.P. IA - O.N.S. 2A  

Dit was al weer de laatste wedstrijd in de voorjaarscompetitie. 

Eerdere resultaten van ons waren resp. 7-2 en 6-1 verlies tegen 

Oeverzwaluwen en 6-1 en 2-1 wints tegen Woudsend. 6-0 verlies en 1-1 

tegen Sleat. En dan de slotwedstrijd tegen ONS. De eerste 

wedstrijd hadden we met 3-2 gewonnen, dus gingen we vol goede 

moed er tegen aan, maar dat pakte anders uit nu, zo"n 10 min. 

waren gespeeld toen ONS Wiepie voor de eerste keer wist te 

verslaan. Hierna namen wij het initiatief en kwamen sterk 

terug wat leidde in een prima voorzet van Hannes die door Anne 

Haven werd ingekopt, 1-1. Hierna kregen we nog enkele goede 

mogelijkheden die echter onbenut bleven, totdat na zo"n 35 min. 

spelen een voorzet van Marco Visser prima werd ingekopt door 

Anne Bijker 2-1. Deze vreugde was echter van korte duur want 

ONS kwam door een frommelgoal op gelijke hoogte 2-2, dit was 

ook de ruststand. Na de thee werd het al snel 2-3 zodat wij nu 

alle remmen los gooiden, wat leidde in een rommelige wedstrijd, 

waarin wij toch nog goeie mogelijkheden kregen, maar Ype, 

Marco en Hannes konden de bal niet tegen het net krijgen zodat 

de eindstand 2-3 bleef. 

Een speler van de A junioren 
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Vuurwerk. Hou 't leuk. 

.15  

:...En dankzij dat 
veel te korte lontje, 

heb ik nu 
eindelijk 

een - 
hot kije:' 

Als redaktie wil 

Je hebt maar twee 
ogen, twee oren en tien 
vingers. En daar moet 
je nog je hele leven mee 
doen. Hou dus deze 
dingen even in de gaten: 
steek vuurwerk altijd aan 
met een sigaret of sigaar 
en ridsóit in je hand. Kijk 
goed uit wáár je het 
gebruikt. Je maatjes heb--
ben ook maar twee ogen. 

Koop alleen vuurwerk 
met een Nederlandse ge-
bruiksaanwijzing. Blijf van 
weigeraars af. Die knallen 
altijd onverwacht uit elkaar. 

En 't belangrijkste: doe 
niet stoer. Da's veel te link. 

je natuurlijk altijd graag het laatste 

:er 

woord, 

Daarom 

in dit Kerstnummer is daar nu de gelegenheid voor. 

het volgende: 4.4 

De redaktieleden van uw klubblad 
wensen u vanuit het klubhuis 

allen gezegende Kerstdagen en een 
goede Jaarwisseling 



) 

(1) 



HERMAN 
KLEINSMIT  

uw echte warme bakker 

In koopcentrum JOURE 

JUWELIERSBEDRIJF 

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

SIGARENNIAGAZILIN 

DE HEY 
DE MERK 3 JOURE 

TEL. 05138.3501 

(ook Inleveradres 
voor toto en lotto)  

beak Zoeleadal Sport 
1.11clitraat 55. Join* •  tel.  05139-3589  

UW ADRES VOOR ALLE 
SPORTBENODIGHEQEN 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 

• 

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

Voor: LUXE GESCHENKEN 
TUINMEUBELEN 
HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN 

Brilmonturen vanaf 140,-

Contactlenzen 

Contactiensvioeistof  Ian  

Foto- en Filmartikolon 

Fotoos in 2 dagen klaar 

Op vertoon van  doze  
advertentie  govern awn  
10 010 korting WI aankoop 
van  eon  complete bril. 
(montuur • Warm') 

L4EG,942 
MIDSTRAAT 143 TELEFOON 
8501  AK  JOURE 05138-5254  

tie nit,  kerk  

voor al uw voeg en 
restauratiewerkzaamheden naar 

voegbedrijf S. V.5. 
 W„ SLOOTHAAK 

Scharsterbrug 05138.4872 
Heerenveen 	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 

 

voor alle 
voorkomende 
werkzaamhedon 
te1.05138.8211 bgg 2284 



handel in bouwmaterialen 
kunststotkoziinen en 
aanverwante artikelen 

Bouw- en Aannemersbedrijf 

FA. H. FABRIEK 
EN ZN. 

Streek 59 
St. Johannesga 
Tel. 05137-1207 

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 

lbs containers vanuit Heerenveen... 
voorál uwafvalstoffen 

LEDIGEN  één of meermalen 
per week volgens vast 
routeschema.  

CZ= 
Tel. 05139-545  

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

Tevens mini-containers. 

Rabobank  1:2 
°tacit/Lk («Ay 

64294 kw* 

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

Rotsterhaule,  STREEK 138 

Lrn 

De 
adver teerders 
maakten deze 

uitgave 
mogelijk. 
Bedankt 

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

meal  melkproducten 
doordeweekse 

en boodschappen 
DAGELIJKS VERSE  groenten  en  fruit 
Jelle de Jong (-1-151-11101:--  Jan Stuiver 
Polle 3 	Pr. Marijkeweg 35 
tel. 05137-1707  Ori tel. 05137-1070 

TECHNISCH BEDRIJF 

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

ERKEND INSTALLATEUR 

„,„.„..................... * * * * * fnv 	* * * * * 
* Voor alle WERKGEBIEDEN 	* 
* * 
* en ook voor 	* 
* * 
* UITKERINGSGERECHTIGDEN * 
* * 
* Want een ieder heeft 	* 
* * 
* zijn PLICHTEN maar 	* 
* * 
* 66k zijn RECHTEN. 	* 
* * 
* Voor inf.: W. ZWART 	* 
* * 
* STREEK 81 SINTJOHANNESGA * 

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