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pebroeders de 	oning 
oedkoop 	n waliteit 
VOOR EEN GROOT ASSORTIMENT 

TUIN-EN KAMERPLANTEN! 
en 

NATUURLIJK OOK VOOR 
TUINAANLEG EN ONDERHOUD 

NAAR 

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

Debitant der Nederlandse Staatsloterij 

As van Zwol 
Streek 131 Rotsterhaule 
telefoon 05137-1494 

De zekerheid met prijs en 
kwaliteit géoéd te zitten! 

TEXTIEL 
-181r185.3"1  

STREEK 180-ROTSTERHAULE -1EL05137- 1310 

Garagebedrijf 
BIJKER 

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

Wij leveren: 
antivries 
koelvloeistof 
accu's 
banden 
antiroestbehandeling 
schokbrekers 
mistlampen 
ruitentvissers 
uitlaten 
onderhoudsbeurten 
remservice 
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J. KRIKKE  
Streek 107 • ST. jOHANNESGA 
Telefoon 1487 
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Vierhulsterweg 25 
VIERHUIS 
(aan het Tjeukemeer) 
Tel. 05137-1363 

BOERDERIJ-
BAR-DANCING 
DISCOTHEEK 
BRUIN  CAFE 

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

• De reVOW1101110111 trekkeraetie met 
'Autottonie' transmissie-tegeling 

• Sopeedeluideattne velligherdskabine 
(beneden 75 dB(A)1 met veel ruin.e 
en goed stokt voor, echter en  opal(  

• Volgesynchtonisearde transtroseie 
met 16. 32 of 46 vetenellingen to-
enelheden ván 0.4 tot 42 km/out. 
voorr en achtemit 

WElectIonic' halintichting met 
saner/rpm.. VOOf ttttt n.w-
kburige en Ensile wedung  

• Optie( 'Oatatronie' nekkerpresla-
Ile.monitor mat wiper...v.1re 
wielslipregehng en vergelijkende 
mode 

6 types, van 45,5 tot 81 kW 
(62 • 110 Pb) 

met 2- of 4-wieleandrijving 
met 50 wieluitslag 

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

Mechanisatiebedrijf 

Akkerman 
Street 36 Sint Johannesga 	Telefoon 05137-1263/1239 

AUL141,15101AOH 

ZENTRASPORT  
INTERNATIONAL  

Voor  AI  uw  SPORTEENODIODHEDEN 
on *on  GOED ADVIES  
I. hot Whet* .dross  

JAC. DE VRIES 
Dracht 32 
Neerenvean / tel. 24969 

HOCEDI 1K 126 SINT JOHANNESCA 
TEL: 05137-1818 



Van de 
redaktie-
tafel 

Voetbalvereniging 
"De Wite  Peal"  

opgericht 19 juni 1947 

januari 1988 
3e jaargang nr. 5. 

IN DIT NUMMER: 
* vanuit het jeugdbestuur. 

* tussenstanden. 
* intervieuwvan de maand. 
* Yn In sulveren ráne. 
* Uit de pers. 
* van de kaartclub. 
* en veel meer nieuws. 

Hallo lezers, 

Hier weer het vijfde clubblad van het seizoen 1987-1988, tevens 
het eerste nummers van 1988, de winterstop zit er bijna weer op 
dus we gaan weer met frisse moed de groene velden op en verwachten 
weer zeer vele punten binnen te halen. 
Als redaktie verwachten wij weer ieders meewerking, in de vorm van 
ingezonden stukken, wedstrijdverslagen e.d. 
In dit nummer enkele stukjes van de leiders van de senioren die 
terugkijken op de eerste periode van dit seizoen, sommigen zien 
echter al weer vooruit. De uitslag van de kleurplaatJ zal in het 
volgende nummer bekend worden gemaakt, we houden de spanning er dus 
nog een beetje in. 
Ook in dit nummer een tussenstand van de kompetitie, ondanks dat de 
standen wekelijks bijgewerkt en al in de hal van de kantine staan, 
is het onze bedoeling deze toch wat vaker in het clubblad op te nemen. 
P.S. Wil een ieder bij verhuizing graag zijn nieuw adres doorgeven, 

dit bespaart de redaktie veel werk. 
En, heren bestuursleden, heeft u al een lokale middenstander gestrikt 

die dit weekend de wedstrijdbal van het eerste schenkt? 

Omdat de ziekenauto er anders niet langs kan, worden vanaf heden 
alle auto's die voor de ingang van het veld geparkeerd staan, door de 

politie verwijderd. 
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VANUITHET  

JEUGD 
 

BESTUUR  

De tweede helft van het seizoen 

staat voor de deur, met daarin ver-

schillende activiteiten voor de 

jeugd. Zo wordt weer de jaarlijkse 

voetbalcompetitie in de zaal ge-

speeld waaraan alle elftallen van 

D.W.P. meedoen. Inmiddels zijn er al 

enige wedstrijden gespeeld. De reactiels zijn van: schitterend, pra- 

chtig altijd weer organiseren, de nog te spelen data zijn; 6 feb., 
13 feb., 20 feb. Bezoekt u ook eens deze wedstrijden als ouder. 

Het is zeer beslist de moeite waard, en vooral niet vergeten u kunt 

er warm bij zitten dus niet kou kleumen. 
Op agenda staat hetzelfde toernooi nog eens, maar dan op het veld. 

En wel op 28 mei a.s. Op de velden van D.W.2. zullen de A-junioren 

"spelen tevens is het jeugdbestuur er weer in geslaagd om het R. Bijkel 
toernooi voor de A-junioren weer rond te krijgen, dit op Koninginnedag. 

De D pupillen gaan op dezelfde dag weer naar V.V.I. waar het J. Reen- 
toernooi wordt gespeeld. 

Zoals het nu staat hebben de B-junioren in juni nog een toernooi 
bij Heerenveense Boijs. 

de competitie. 
In de competitie werden wisselende resultaten behaald, de A-junioren 

staan derde, de B junioren tweede, de C junioren zesde, de D pupillen 

zesde, El tweede en E2 staat vijfde. 

De competitie wordt nu weer opnieuw ingedeelt, dus afwachten wat het 
nu wordt. 

verzekering per auto van spelers. 
In een van de vorige clubbladen heeft hier iets van ingestaan: con-

clusie de club kan geen mede-inzittenden verzekering hiervoor af-

sluiten. Dus als u met spelers rijdt zorg dat u een mede-inzittenden 

verzekering heeft. Het nicann u een hoop narigheid besparen. 

leiders. 

Voor het volgende seizoen gaan 1 of 2 leiders stoppen, dat betekent 
dat we weer op zoek moeten naar nieuwe mensen. 

Diegene die hiervoor belangstelling hebben geeft u dit dan even door 
aan het bestuur. 

Tot slot wenst het jeugdbestuur een ieder nog een gezond en sportief 

1988. 
sec. Wietze Toering. 

René Eykelkamp laat vandaag op z'n 21ste verjaardagsfeestje die 
fraaie rdntgenfoto's circuleren van z'n dubbele beenbreuk van vorig 

jaar januari. 



tussenstanden seizoen 1987-1988. 

KNVB-NOORD 4E KLASSE A KNVB-NOORD RES. 3E KLASSE A 

1. OVERZWALUWEN 12 17 30 - 14 1. HEERENV.BOYS 2 12 20 35- 8 
2. ZEEROBBEN 12 17 22 - 8 2. SC.JOURE 2 12 19 27 - 11 
3. DE WALDE 10 15 24 - 14 3. DRACHTSTER BOYS 3 12 17 23- 8 
4. MAKKUM 11 15 21 - 13 4. IJ.V.C. 2 12 15 23-18 
5. C.V.V.O. 12 13 10 - 13 5. BLAUW WIT'34 4 11 14 19 - 14 

* 6. D.W.P. 11 11 16 - 21 6. C.S.L. 2 11 11 17 - 23 
7. W.W.S. 12 11 15 - 18 7.  EC.  WOLVEGA 2 12 10 14 - 23 
8. WOUDSEND 12 10 10 - 15 * 8. D.W.P. 2 12 8 13 - 23 
9. OUDEGA-W 11 9 13 - 18 9. Q.V.C. 2 11 7 15 - 23 
10. R.W.F. 12 9 9 - 14 10. LEEUW. ZWALUWEN 3 12 7 12 - 21 
11. IJ.V.C. 12 7 10 - 21 11. S.D.S. 2 11 6 12 - 22 
12.  HIELPEN 11 4 4 - 15 12. O.N.T. 2 12 6 10 - 26 

FVB-RES. 1E KLASSE A FVB-3E KLASSE B 

1.  SC.  JOURE 3 11 18 19 - 5 1. T.O.P. '63 2 12 23 43- 9 
2. O.N.S. 4 9 14 20 - 11 * 2. D.W.P. 4 12 22 34- 6 
3. HFERENV.BOYS 3 11 13 16 - 9 3. Q.V.C. 3 12 17 53 - 18 
4. IJ.V.C. 3 12 13 30 - 25 4. BALK 3 11 12 34 - 28 

* 5. D.W.P. 3 9 10 20 - 13 5. DELFSTRAHUIZEN 3 11 12 24 - 19 
6. BLAUW WIT '34 5 10 10 20 - 19 6. E.B.C. 2 12 12 22 - 29 
7. MAKKUM 2 12 10 19 - 26 7. OUDEGA-W 3 12 11 26 - 25 
8. OUDEGA-W 2 11 8 17 - 23 8. SC.JOURE 5 12 10 32 - 37 
9. DRACHT. BOYS 5 9 7 11 - 17 9. OEVERZWALUWEN 3 12 9 29 - 27 
10. N.O.K. 2 9 7 10 - 16 10. MAKKUM 3 12 8 24 - 29 
11. SC.FRANEKER 2 9 2 10 - 28 11. HEERENV. BOYS 6 12 6 22 - 36 

12. WATERPOORT BOYS 3 12 0 3-83 

FVB-4E KLASSE W FVB-GROEP 4 A-JUN. 

1. SCHARNEGOUTUM 5 10 17 38 - 14 1. OEVERZWALUWEN 8 16 48 - 17 
2. SC.JOURE 7 10 13 30 - 18 2. SLEAT 8 8 23 - 19 
3. T.O.P. '63 4 10 11 25 - 24 * 3. D.W.P. 8 7 17 - 28 
4. OUDEHASKE 3 10 9 22 - 19 4. O.N.S. 2 7 5 13 - 16 

* 5. D.W.P. 5 9 6 17 - 30 5. WOUDSEND 7 2 12 - 33 
6. AKKRUM 2 9 2 11 - 38 

FVB-GROEP 4 B-JUN. FVB-3E KLASSE K C-JUN. 

1. TIJNJE 8 16 58 - 2 1. OLDEHOLTPADE 10 17 68 - 12 
* 2. D.W.P. 8 10 30 - 16 2. DE BLESSE 9 14 41 - 13 
3. READ SWART 8 8 16 - 15 3. MILDAM 10 14 46 - 25 
4. MILDAM 8 6 7-23 4. OUDEHASKE 10 7 25 - 28 
5. HEERENV. BOYS 4 8 0 3-58 5. V.O.G. 10 4 10 - 60 

* 6. D.W.P. 9 2 7-59 

FVB-KLASSE 414 D-PUP. FVB-KLASSE 510 E-PUP. 

1. HEERENVEEN 10 20 56 - 4 1. V.V.I. 9 18 80- 9 
2. HEERENV. BOYS 10 14 62 - 24 2. RENADO 10 13 43 - 23 
3. DE BLESSE 10 10 18 - 27 * 	3. D.W.P. 9 11 23 - 22 
4. OUDEHASKE 10 7 22 - 31 4. LANGWEER 10 8 15 - 26 
5. DELFSTRAHUIZEN 10 6 12 - 53 5. E.B.C. 7 4 19 - 24 

* 6. D.W.P. 10 3 12 - 43  6. T.O.P. '63 9 0 6-82 

E2 pupillen z.o.z. 
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Mijn naam is Gerrit Dijkstra en ik woon op de Streek 73 te 

Sintjohannesga. Ik ben hier ook geboren. 

Ik ben sinds 1965/1966 al lid van de voetbalvereniging D.W.P. Ik 

heb eerst een paar jaar als trainer bij de club gewerkt. Dat was 

in de tijd van Johannes Heeringa, Geert Dijkstra en Dick Poepjes. 

Het was een mooie tijd. nog spelend op het oude veld, waar nu het 

parkeerterrein is. 

Ik ben werkzaam als ovenist bij Wieger Ketellapper. Ik doe dit werk 

al weer meer dan 25 jaar. 

Ik heb nog verschillende hooby's, zoals; 

het fluiten van voetbalwedstrijden, schaatsen, midgetgolf, bowlen, 

fietsen en trimmen. 

Ik ben nu samen met Andries Sloothaak leider van E1 en E2 pupillen. 

Verder vind ik muziek wel leuk, zolang het maar niet te hard is, want 

daar hou ik niet van. 

Als ik naar de televisie kijk dan kijk ik graag naar natuurfilms en 

mijn favoriete serie is  Benny Hill.  

Jullie weten nu zo ongeveer wat ik allemaal doe dus daar laat ik het 

eerst maar weer bij en ik wens jullie nog veel succes met jullie 

blad. 

Gerrit Dijkstra.  

De redactie bedankt Gerrit voor zijn spontane medewerking en wenst 

hem nog vele sportieve jaren toe. 

Zondagavond, een gewone huiskamer 
'Jan?' 

'Jan!' 
'Ja joh!' 

FVB-KLASSE 552 E-PUP. 

1. FC.WOLVEGA 	4 10 17 44 - 18 
'Jan, wat doe je toch sjagrijnig de hele avond.' 2.  SC.JOURE 4 10 15 56 - 18 
'Ach, zeur toch niet.' 3.  HEERENV. BOYS 4 10 12 25 - 19 'Anders ben je nooit zo. Je zit maar te tobben en je gezicht 
staat op onweer.' * 
'Bemoei je d'r toch niet mee.' 
'Maar Jan, dat is toch geen manier van doen, ik ben je vrouw, 
hoor!' 

4.  
5.  
6.  

NIEUWESCHOOT 
D.W.P. 
OUDEHASKE 

4 
2 
2 

10 
9 
9 

8 
4 
2 

25 - 31 
10 - 38 
7-43 

'Hou toch 's je vervelende kop dicht.' 
'Jantje toch, waarom doe je toch zo onaardig tegen me? Ik 
kan het toch ook niet helpen dat je vanmiddag in je eigen 
doel hebt geschoten?' 



ff Nico Institilut "WOO J  

Douwe Egberts  
Pickwick  Thee 

/ 

ICKWICIV  

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 

rin de polis staan. 

In ieder gerin gaat er geen dagvcorbij of er verandert 
wel iets. Er komt een nieuwe auto, nieuwe meubels 
worden binnengebracht of uw zoontje wordt lid van een 
voetbalclub. 

Maar dan moet-ie welverzekerd zijn. Anders kaneen 
tackle voor een hoop financiéle narigheid zorgen. 

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

uw adviseur: 

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

Victoria-Vesta
'nvelilg  gevoel  

 tit 

verzekeringen 
hypotheken 
financieringen 

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

Rotsterhaule 
Voor inlichtingen: 

'1"Íli 	I 	r 
De Finne 2, 8501 PC joure, Telefoon 05138-2021 

A  

Transportbedrijf 

HANDEL IN 
RUWVOEDERS 

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



dr.,, 	, r- ..i,,tm , ,  a C......?  Jeceralvern 

lake  dag verse croissants, frans 
stokbrood, Italiaans softijs, 
vanille- en rocrnijs. 

voegbedrijf en gevelrestauratie 
Fok 27 / 8441  BM  Heerenveen 

Telefoon 05130-25893 

C 	 

Johcinnef 
67  

	• 

I Lotto: ...elke week de 
kans van 	PRIMER EUcE wEDL 

NOE WM 

r3apoo 	 

uw leven 
EN VERGEET HET CIJFERSPEL NIET. 

Burg. Kuperusplein 59 

Telefoon 05130 -  24899  

INRUIL - FINANCIERING - GARANTIE 
OOK VOOR ALLE VOORKOMENDE REPARATIES 

UW ADRES 

Autobedrijf 
LUC HOF  by  

ROTT  UM  - Tel 05137-1322 

De kleine zaak met de Grote Service 

* MOO 0.0. ‘1t54.14100 

045
040k.  

Ot..1
091t1tOt.S. 

 

SPORTHUIS 
DE LEEUW 
DRACHT 56 - 58 
HEE RENVE EN 
TELEFOON 22418 

A. BRALS 
Grond- en 

sloopwerken 
M.J.HOGEBOOMSTRAAT 1 

SINTJOHANNESGA 
telefoon 05137-1269 

Pluimveebedrijf en eierhandel 

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

r 4k h Griend Sport 
VOOR HET ›iik, 	liPd(  IN IEDER 

BETERE WERK 	 MERK 

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

Café-Restaurant - Zaalacconunodatie 

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

Voor uw receptie • personeelsavond - koffietafel - diner - of  !mask  pleisterplots. 
Zaalcapaciteit 350 personen. Koffietafels en diners tot 175 personen. 

Vraag vrijblijvend prijsopgaaf bij de beer I I. Jonkman, Tel. 05138-2350. 

Hollandiastraat 50 
Ie Scharsterbrug 

Sigaren Magazijn 'T HOEKJE 
Her OROOnif ASSORTIMUIT  SMARM  U1510ARETTVI 

TeVeR5COPIPLeie 50R1ERIN0 
"COMPAEHEM" "OUD MAMPEM" en " &4L MORAL" 

00H UW fleV f MOM VOOR TOTO fll LOTTO  
CH  W 5 

JELLE VAI1 DELDEH 
MIDSTRAAT 63 JOUR -1.0.  JOUSTER  TOREN 



Doordat januari altijd een maand is dat er bijna niet gevoetbald 

wordt is dit gelijk te merken aan de  copy  in de bus. 

Daardoor heeft de redaktie van het clubblad contact opgenomen met de 

leiders van onze senioren om een klein verslagje te schrijven over 

de eerste competitiehelft. Bij voorbaat dank voor de spontane mede-

werking. 
"" • "" • •-• • 	"" • 	• 	• 	• 	• '"" • 	• 	• "" • • 	• " • ""' • "" • "' • 	• 	• 	• ••• • "" • 	• 	• ""' • • '" • "" • "" 

d.w.p. 2. 

Als ik terugkijk op deze eerste helft van de kompetitie is het be-
slist geen vetpot, twaalf wedstrijden 8 punten. 
D.W.P. 2 komt uit in de derde klas K.N.V.B. res. Voor een club als 
D.W.P. een hoog niveau, de ploegen waar wij tegen spelen zijn vaak 
beter in het combinatie-spel, onze ploeg moet het van hard werken 
hebben en dat kost enorm veel kracht. 
Vaak kunnen we de eerste helft van de wedstrijd goed meekomen maar 
laten wij het in de andere helft afweten. 
Om hier goed in mee-,te kunnen draaien moet in de eerste plaats de 
trainingen bezocht worden. Want dat laat veel te wensen over, "die er 
altijd zijn behoefen zich dit niet aan te trekken". 
Het tweede elftal is de aanvulling van het eerste elftal, dus als 
daar een speler ziek of geschorst is moet het tweede spelers beschik-
baar stellen. 
Als je dat over een seizoen bekijkt hetb je geen vast elftal en dat . 
is jammer want als je denkt dat je het goed voor elkaar hebt, komt 
er meestal wel wat tussen. 
Ook gele kaarten zijn dan bij ons aan de orde. In twaalf wedstrijde: 
negen keer geel en 44n keer rood. 
Hopelijk dat in de komende tien wedstrijden men zich wat meer aan de 
regels houdt. Ik denk het wel want iedereen die een gele of rode 
kaart krijgt moet zelf betalen. 
Dus zint eer u begint. In de komende tien wedstrijden zullen we be-
slist nog 10 tot 12 punten moeten pakken om erin te blijven. 
Ik heb er wel vertrouwen in dat dat ook gebeurd. Net  elkaar er goed 
er tegenaan, dan blijft het tweede elftal zeker 3e klas K.N.V.B. 
spelen. Allen nog een goed voetballend 1988 toegewenst. 

leider 2e  elftal. 

D.W.P. 4 
Bij het vierde gaat het allemaal tot nu toe heel goed. 
De eerste helft van de competitie staan wij mee bovenaan. Dat had 
ik niet verwacht, maar er komt nog een periode en het is dus af- 
wachten hoe die verloopt. 
Maar ik heb er goede hoop . De opkomst van de training is zeer goed. 
De jongens zetten zich voor honderd procent in, de sfeer binnen het 
elftal is prima. Ga zo door jongens, en ik hoop dat de 2e periode net 
zo plezierig wordt als de eerste. 

leider 4e  elftal. 



D.W.P. 1 

De competitie heeft een tijdje stopgestaan, zodat er geen wed-

strijdverslagen zijn gemaakt door de spelers. Vandaar even een 

verhaaltje van de leider van het eerste elftal (Herman de Heij). 

We hebben zo nu en dan een oefenwedstrijd gespeeld, dan een goeie, 
dan weer een slechte. Het voornaamste is dat we wel steeds bezig 
zijn gebleven. We hebben zelfs in de Frieslandhal meegedaan aan het 

zaalkampioenschap van Friesland. 
We zijn gan kampioen geworden (2 maal gewonnen en 2 maal verloren), 

maar ja we voetballen ook haast nooit in de zaal. 
1Jaten we het maar gewoon bij het veldvoetbal houden hierbij 

goede tussenstand van het le elftal. 

even de 

1. Oeverzwaluwen 12 - 19 + 18 7. 	C.V.V.O. 12 - 11 - 5 
2. De Walde 11 - 17 + 12 8. Woudsend 12 - 10 - 6 
3. Zeerobben 12 - 17 + 14 9. Oudega W 11 - 	9 - 5 
4. Makkum 11 - 15 + 	8 10. R.W.P. 12 - 	9 - 5 
5. D.W.P. 11 - 11 5 11. IJ.V.C. 12 - 	7 -11 
6. W.W.S. 12 - 11 3 12. Hielpen 12 - 	4 -12 

Dan nog even dit, houdt u alvast rekening mee dat we op; ‘ woensdag 
25 mei, zaterdag 28 mei, woensdag 1 juni en zaterdag 4 juni een groot 

nederlaagtoernooi hebben voor ons le en 2e elftal. 
Ik heb al een paar mooie ploegen onder kontrakt, met name 0.N.S., 

Wolvega, 0.N.B. en Read  Swart.  
De ploeg die ons de grootste nederlaag toe brengt wint een fikse prijs, 

en de tweede prijs is ook niet mis. Dit toernooi wordt namelijk door 
voegbedrijf Franke Sloothaak gesponsord.Iedere avond wordt er om 7 uur 

gespeeld. 

D.W.P. 3 
Hierbij wil ik u een overzicht doen van het 3e elftal van D.W.P. 

Zoals u weet speelt het 3e alweer voor het 2e seizoen in de res. 

le klas van de F.V.B., en dat gaat tot nu toe uitstekend. 
De sfeer van de spelers onder mekaar is zeer goed, maar daar zijn de 

prestaties ook naar gericht daar zijn wij in de week en de wedstrijd-

dag optimaal mee bezig. Ik ben nu het 4e seizoen als leider toen nog 

in de 2e klas begonnen,. in 4 seizoenen wel een hoop meegemaakt. 

Kampioen naar•de•.,res. le klas met een fijn stel spelers die wat voor 

mekaar overhadden en dat is toch het belangrijkste. 
Ach, misschien kan iemand even uitleggen wat randje buitenspel 

betekent? (Je staat namelijk buitenspel of niet-buitenspel. Daar zit niets 
tussen.) 

Bijgeloof 
Omdat het de eerste helft niet geheel naar wens gaat, doet Ben 
Wijnstekers z'n aanvoerdersband na rust om z'n andere arm. 

-.- 6 



vervolg verslag 3e elftal. 
Het elftal heeft zelfs shirt-reklame, kousen, broekjes, tassen en 
trainingspakken en daar zijn wij ook trots op (sponsor speelclub Joure) 
De competitie gaat op het moment goed, niet zo spannend als verleden 
jaar toen wij net een paar puntjes tekort kwamen voor een promotie- 
wedstrijd naar de res. 3e klas van de K.N.V.B 
Maar we zullen dit jaar ook weer ons best doen om bij de eerste 
4 of 5 te komen. Wie daar belangstelling voor heeft kan de wedstrijden 
volgen als ons le elftal ook thuis speelt (voorwedstrijden aanvang 
12.4,5 uur). Ik hoop allen op uw komst. 
P.S. We staan op moment op de 5e plaats met 10 punten uit 9 wedstrijden. 
Dit was een klein overzicht van het derde elftal. 

leider Geert de Jong. 

it,odpiko”look•• Ios” 01. 4roo› 4›•41  

Voetbalvrienden. 
Er werd mij gevraagd of ik een klein stukje wou schrijven over 
de afgelopen periode, dit wegens te kort aan kopij. 
Hieraan wil ik graag voldoen, we hebben een leuke le periode achter 
de rug, waarin we in de middenmoot speelden, met een onderlinge 
goede samenwerking en kameraadschap. 

Ik kijk een klein beetje vooruit, naar de volgende periode, met 
behulp van een goede coach uit de ere-divisie, die toch niks te 
doen had, en een paar aankopen uit Italië, hoop ik een goede volgende 
2e periode te draaien. Verder weet ik niks meer uit mijn duim te 
zuigen en wens jullie allen een goed voetbalseizoen. 

Hoogachtend, 
De 1(ij)der van het 5e. 

-•-•-•-•-•-•-•-•-•-.-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-.-•-•-•-.-•-•-•-•-•- 

Zoek de 8 verschillen 

oplossing zie blz. 14. 

-.- 7 
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Zoals bijna iedereen nog weet, en in herinnering blijft, het 
oude, "hobbelige" voetbalveld van D.W.P. met de bekende zand-
vlaktes voor de goals. 
Hierboven een foto van een team wat bijna ieder jaar wel kampioen 
werd en promoveerde, op de achtergrond nog het oude kleedlokaal. 
In het verleden werden kampioensploegen het volgend seizoen altijd 
een klasse hoger ingedeeld, dit had tot gevolg dat het team wat na 
deze groep kwam bijna altijd in de overgangsklasse speelde, en vaak 
met dikke nederlagen werd geconfronteerd. Sommige van deze spelers 
zijn de klap nog niet te boven, ondergetekende weet zich de uit-
wedstrijd tegen Oeverzwaluwen (14-1) nog goed te herinneren, vooral 
de sublieme terugspeelbal, in de bovenhoek, van  Bennie  Knobbe. 

Boven : Henkie Bos (leider), Pieter  °enema, Bennie  Knobbe, Geert 
Dijkstra, Menno Visser, Gerrit Dijkstra (leider/trainer), Jan 
Hol, scheidsrechter. 

Onder : Rein Krikke, Siebe Poepjes, Piet Schippers, Johannes Beer-
inga, Jan Dijkstra (in kleine uitvoering), Wouter Jellesma. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Ach, kan iemand van de spelregelcommissie misschien even uitleggen 
wat het verschil is tussen hinderlijk buitenspel en strafbaar buitenspel? 

De stadionspeakers hebben met elkaar afgesproken dat ze vandaag 
allemaal zullen melden dat een van de toeschouwers dringend naar 

huis moet omdat hij vader is geworden. 

—.— E3 	- 



leenstra 
~warming 

# centrale verwarming 
uw specialist voor zowel de utiliteits- als woriing ouw 

• 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 4484 

...zorgenvrij met feenstra installaties 
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Draai de Voet 
11 I 	II  
FUN  AAN 

.  DE WN  II  ,'  

j$ 
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- 
ballijn en u bent 
weer helemaal bij.  

Uitslagen, stan-
den, topscorers. Na- 
tionaal 	éû 	inter- 

'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: 

06.9'1122 
VASTE DAGEKVASTE ITEMS + lAATSTE NIEUWS: 
MAANDAG DE I( PAME N, WE OCENOOTSLAGEN EN ezcarommono vAn DE vot-rup,w4 vor nEr waxErro 

DINSDAG JOHN REDEMSTADT EN DE SCHADVWSOIll 	tROf Et 4. TOTOEWS DOOR UN &MENDE NEDERtANDE  It  
WOENSDAG HOOEDARTIXEIIN urr VOETBAL inruarAnortu.  MEWS  OVER WOENSDAGWEDS111)DEN 

DONDERDAG AUDAS 7t0EG VAN 1-421 Wr sume4 EN MUfAll ES, EUROKES TOPSCORER  stuffier,  mum Ec. 

VRIJDAG MANG,UKSTE TIMI, 	Un  MU  Ma9€ 
ZATERDAG  HUNG  RDK.STE TEAP~S EREDfitSk mum, rn ourrstArm EH sHcruno 

ZONDAG UfigAGEN tomoNAAt EN igromnortija vAir ZATEIDAG EN IACSTE  Manx-times 

Ill  IS WEER  FUN  Gs DE WN 

KODM VOETBALLEN! 	welkom bijon....„.....„. 

voetbal 
vereniging 

AANMELDEN BIJ R .VISSER—DE VRIES 051374739  



ambac telijitt slayrij 
Li+ %Lumen TEE--.°"75971 

ROTSTERHAULE 
STREEK 125 

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 

DROGISTERIJ 

ORNELIS 
Midstraat 130 - JOURE - Tel. 05138-2563 

Voor drogisterijen 
cosmetica 

foto's ontwikkelen 
lederwaren 

schoonheidssalon — zonnebank 

11111k 	 1M 1M 4  BIN NEI DE  HAL!  
P 

O 
( 

EKOER 
ER FEAR WENNINGYNRJOCHTING 

DE JOUWER • 

Us lepenIngstildelt binnet 
~gonadal, tan 9.00 °ant 18.00 

oars 
treads ton 9.00 oant 21.00 °ere 

VIDEOTHEEK 
LEKTCKIRHAL 

FOTOHANDEL 

diragiTd 
M1DSTRAAT 153 -JOURE  

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

EN DOEHET-ZELVER 

REGTS 
MIDSTRAAT 151 - JOURE 

SCHOENREPARATIE 
Snel, voordelig 

en goed. 
Stomerij ouderwets 

goed en niet duur. 

SIRENC 
schoenseivice 
Mdiered 1.1, Jan 

clean inn  stomerij  . 
I al 141, Jekirtb 

SPORTKLEDING 

Ook het speciale adres voor 
HENGELSPORTARTIKELEN 

Ga eens een praatje  make.  
mot Uw sportspeclaltst 

SPORTSHIRTS 
KOUSEN 
BROEKJES 
ROKJES  
Adidas-, Puma-  en  Quick  
SPORTSCHOEN EN  

Mistreat 39 
Tel. 2647  

'T IS MAR EEN WEET, 
WAAR  Ii  1/001?TREFfEllJg EET. 
04 WET EENS BIJ ONS PROPEREN, 
EN GE  MT Noon-  BETER 
ADRES BEGEREN 

CAFETARIA "T CENTRijkl " 
G. de Graaf, 

na ast de  Jouster  Toren. Tel. 3390 

Veilig autorijden met onze rijopleiding 

AUTORIJSCHOOL VALKEIVIA 
VAMORM 

SCHEEN 53 - JOURE - Er 05138-2964 

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

Bel vrijblijvend voor al uw informatie boven- 
staand telefoonnummer 

dik7e^4ikkle~.4‘  

Teo en %eke  Feenstra  

Midsaaat 102 —Joure— Tel 2458 



wedstrijdverslag O.V.C. 2 - D.W.P. 2. (12 december 1987. 

Deze middag moesten we na een "verre" rit naar Stavoren aantreden 
tegen het tweede elftal van Q.V.C. 
Toen we in Stavoren aankwamen, konden wij eerst nog een klein stuk- 
je wedstrijd zien van ons roemruchte 4e elftal, met in de gelederen  

good old  Wietze, "slepende beweging Johannes" en "Surviver of  the 
fittest  Geert". Na het zien van deze eneverende wedstrijd werden 

wij naar de kleedkamer gesommeerd door onze coach Johan (Joke). 

Hij toverde een 4-4-2 opstelling uit zijn regenjas. 

De taktiek van deze middag luidde; uit een gesloten verdediging, met 

aan het hoofd Geert Veenstra, en een uitgebalanceert middenveld, de 

tegenstander te liquideren. 

We schoten voortvarend uit de startblokken en zetten de tegenstander 

onder zware druk, zodat deze nauwelijks uit hun verdediging kwamen. 
Het eerste doelpunt liet dan ook niet lang op zich wachten en het was 

onze spits Jaap van Hes die beheerst scoorde 0-1. 
Na luttele minuten viel het 2e doelpunt op vrijwel dezelfde wijze 

als het eerste doelpunt; nu was het onze andere spits Henk (spuitgast) 
van der Wal die scoorde. 
Hierna volgden nog vele kansen, maar helaas geen doelpunten meer in de 

le helft aan onze zijde. Wel scoorde Q.V.C. nog net voor de thee 1-2. 
Na een heerlijk kopke thee begonnen we aan de 2e helft met verse kracht. 
Jan Meine Bijker, die de back positie overnam van Piet Jager. 

Ook in de 2e helft kwam het betere en verzorder spel van D.W.P.-zijde, 

maar Q.V.C. werd langzamerhand sterker en kreeg enkele kansen waarvan 

ggn werd benut 2-2. Nu was het weer onze beurt om het spel naar ons toe 
te trekken en de spitsen in stelling te brengen. 

Er kwamen enkele.  kansen maar gescoord werd er niet, tot -± 15 min, voor 

het einde van de wedstrijd. Het was wederom Henk (spuitgast) van der 

11/Jil die h la John Bosman de bal met het hoofd in de kruising joeg. 
2-3. Na dit doelpunt vond Joke het een geschikt moment om nog een 

verse kracht in te zetten in de persoo van Bertus van Zwol, die de 
plaats innam voor Douwe (ron flon flon) Dijkstra. 

We kwamen een beetje onder druk te staan doordat Q.V.C. nu alles 
of niets speelde, maar echt gevaarlijk werd het niet voor het stekkie 

van DURK. Helaas kreeg de wedstrijd nog een vervelend einde. In de 

blessure-tijd kwam Bertus ongelukkig in botsing met een Q.V.C.-speler 

met als gevolg dat laatst genoemde speler een beenbreuk opliep. 
Helaas sloegen hierna de stoppen door bij enkele Q.V.C.-spelers en 

moest Bertus het ontgelden. 

Gelukkig konden scheidsrechter en medespelers erger voorkomen door 

hem in bescherming te nemen. Een vervelende einde voor een boeiende 

en sportieve wedstrijd. 
een spelers van het tweede. 9  
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UIT DE PERS 

Nipte winst DWP 
Afgelopen zaterdag konden de 
mannen van D.W.P. na weken van 
trainingen en oefenwedstrijden,. 
eindelijk weer aantreden in het 
competitiegebeuren. 	D.W.P. 
kreeg Y.V.C. uit Dist op bezoek. 
Gezien de stand in de competitie 
moest D.W.P. zeker 2 punten pak-
ken. D.W.P. stond nl. 2 plaatsen 
boven Y.V.C. met ook nog 2 wed-
strijden Minder gespeeld. 

Na het beginsignaal ging D.W.P. 
meteen in de aanval. Dat leverde 
wel aardige kansen op. Ook Y.V.C. 
liet merken dat het eigenlijk wel 2 
punten wilde verdienen in St. Jo-
hannesga. Gaandeweg de eerste 
helft werd duidelijk dat dit een ge-
lijk opgaande strijd zou worden. De 
eerste helft leverde dan ook weinig 
bijzonderheden op. Alleen D.W.P. 
voetbalde niet zo als het had ge-
dacht. Hhet werd nl. een zware wed-
strijd. Men ging dan ook met een 
0-0 stand de rust in. Na de rust liet  

Y.V.C. nog eens duidelijk zien waar 
het voor gekomen was en trok met-
een hard van leer. Hoe de mannen 
uit Inst het ook probeerden, tot sco-
ren kwamen ze niet. M. Mulder 
hield prima zijn doel schoon. De 
counters van D.W.P. waren ook le-
vensgevaarlijk, omdat men veel 
ruimte voorin kreeg. Zo ook in de 
31e minuut. W. v.d. Wal mocht een 
vrije trap nemen. Hij plaatste deze 
op het hoofd van In Huisman, die 
op zijn beurt doorkopte op A.  Nie-
man  die het perfect afronde, 1-0 
dus. Y.V.C. begon nu weer te druk-
ken, maar de defensie van D.W.P. 
hield het doel schoon. Het bleef dus 
bij 1-0. Dit waren 2 broodnodige 
punten. D.W.P. draait als debutant 
in de vierde klas K.N.V.B. heel leuk 
mee. Het heeft nu 10 wedstrijden 
gespeeld en heeft 10 punten. A.s. 
zaterdag speelt D.W.P. een uit-
wedstrijd in Friesche Palen tegen 
R.W.F. De aanvang van de wed-
strijd is 14.30 uur. 

Dr,VP, IiI/e 7,0 
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 4,eheel verdiende winst. 
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Stand res. 3e klasee A zaterdag: 

II'veense Boys 2 12 10 

	

SC Joure 2 	12 	9 
Draelitater Boys 3 12 7 

12 7 

	

11 	6 

	

11 	6 
12 3 
12 3 
11 2 
12 3 

	

11 	1 
12 1 

IJVC 2  
Blauw  Wit '34 4 
CSI. 2 
FC Wolvega 2 
DWP 2 
QVC 2 
I:warder Zw. 3 
SDS 2 
ONT 2 

DWP krijgt duidelijk 
te veel bij RWF 

Door Meine Eijgelaar 

FRIESCHEPALEN — De vredes-
gedachte was nog niet aanwezig 
tijdens het duel RWF — DWP, 
waardoor o.a. twee spelers vroeg-
tijdig de kleedkamer konden op-
zoeken. Dat was uiteraard te be-
treuren, mede omdat aanvankelijk 
hierdoor een scheve verhouding 
dreigde te ontstaan. Maar toen in 
de tweede helft de formaties weer 
in evenwicht waren, was dat euvel 
verholpen en dat kwam de 
krachtsverhouding ten goede. De 
balans sloeg wat veldspel betreft 
gedurende bijna de gehele wed-
strijd door naar RWF, maar liet 
mankeerde de ploeg aan de afwer-
king. Dat onderdeel was bijzonder 
slecht verzorgd en daar trok een 
zeer matig presterend DWP profijt 
van. Bij rust leidde DWP zelfs, 
door een discutabel doelpunt. Te-
recht werkte de thuisclub deze 
achterstand daarna weg en als er 
was gewonnen, zou dat niet heb-
ben misstaan. 

RWF—DWP 1-1 
De instelling aan beide zijden 

was wel goed, maar aan de uitvoe-
ring haperde er heel wat. Was de 
produktie al bedroevend, het spel 
op zich gaf ook weinig reden tot 
voldoening. Er werd veel balver-
lies geleden en daardoor kwamen 
de partijen weinig aan een goede  

spelopbouw toe. "Het was een 
rommelige wedstrijd", vond ook 
trainer Wichard de Haan van 
RWF. "We hebben meer dan ver-
diend gelijk gemaakt. Jammer dat 
het scoren ons zo moeilijk afgaat, 
we kregen op rij kansen. Vooraf 
heb ik gezegd: houdt de rust, doe 
niet te wild. Het collectief was wel 
goed, maar de afwerking ...", al-
dus De Haan. 

En zo was het, want DWP mag 
met het gelijkspel de handen dicht-
knijpen. Immers, ondanks dat het 
bepaald niet een hoogstaande wed-
strijd was, had RWF veruit het 
beste van het spel en werd de ene 
aanval na de andere opgezet. De 
hachelijkste situaties deden zich 
voor het doel van keeper Mindert 
Mulder voor, maar het beslissende 
schot en vooral de juiste richting 
was zoek. Dit laatste kwam mede 
doordat er vaak te geforceerd, te 
gehaast werd gespeeld. RWF start-
te met geen ander oogmerk dan de 
beide punten te pakken en dat had 
er best ingezeten, want DWP stel-
de weinig tegenover het aanvals-
spel. Reeds in de beginfase had de 
thuisclub moeten scoren door 
Have Postma en Geen Sibma, ter-
wijl ook Lammert Brink kansrijk 
was. Het eerste kwartier kwam 
DWP niet uit de verdediging en 
het mag een wonder heten dat de 
gasten niet op achterstand raakten. 

Na dat kwartier ging Klaas Huis-
man er vandoor, passeerde enkele 
tegenstanders, maar alleen voor 
RWF-keeper Doeke Teakema knal-
de hij voorlangs. Even leek de 
strijd zich te zullen verplaatsen, 
maar dat duurde niet lang. RWF 
hield het heft in handen, bleef ko-
men, maar het was om er moede-
loos van te worden wat afwerking 
betreft. Een omhaal van de goed 
spelende Haye Postma werd prima 
verwerkt door Mindert Mulder. En 
toen kwam de 37e minuut. Bij een 
corner sprong Doeke Teakema om-
hoog, pakte de bal, doch er liep 
een DWP'er tegen hem op, waar-
door hij de bal liet vallen. Toen 
kon Klaas Huisman gemakkelijk 
scoren, 0-1. De overigens goed 
fluitende Jan Peter van der Zwaag 
uit Oenkerk nam niet de juiste be-
slissing door dit doelpunt toe te 
kennen. Dat vond Doeke Teakema 
ook, maar hij ging wat te ver door 
Van der Zwaag beet te pakken. 
Dat was het sein voor de arbiter 
om de thuisclubdoelman weg te 
zenden. Begrijpelijk doch wel dom 
van Teakema, omdat zijn ploeg 
sterker was en nu met tien man 
verder moest. Adspirant Gerrit 
Walinga nam de plaats in het doel 
in en Have Postma werd daarvoor 
opgeofferd. Vlak voor rust kreeg 
RWF'er Willem Wagenaar nog een 
boeking. 

"` • '"` 10 	*1.11 



Rode kaart voor DWP 
RWF in Frieschepalen 

Met bravoure trad RWF na rust 
met tien man de tegenstander tege-
moet. Eerst probeerde Lammert 
Brink de gelijkmaker te forceren, 
maar hij schoot over de keeper, 
doch ook over het doel heen. Lol-
ke Rozema kreeg een knappe 
kans, maar zijn vizier stond te 
hoog. De aanvallen bleven komen 
en dat kostte Rudy Waterlander 
een notitie en toen hij na bijna een 
kwartier opzettelijk hands maakte, 
was dat zijn tweede boeking en 
moest ook hij naar de kleed.lzamer. 
Een uithaal van LoIke Rozema 
werd uitstekend geweerd door 
Mindert Mulder, maar in de 27e 
minuut was deze kansloos toen 
Melle Sibma feilloos inkopte, 1-1. 

Junior-keeper Gerrit Walinga, die 
nog niet in moeilijkheden was ge-
weest, werd gewisseld voor Geert  
Karsten.  Bij de gasten werd Wil-
lem van der Wal vervangen door 
Jan Vaartjes en liep Anne Knol 
nog tegen een boeking aan. Vlak 
voor het einde moest Mindert Mul-
der met een prima safe Melle  Sib-
ma van de overigens wel verdien-
de winnende treffer afhouden. 

Twee spelers konden tijdens de 
wedstrijd RWF - DWP voortijdig 
het veld verlaten. Eerst stuurde in 
de zeven en dertigste minuut van 
de eerste helft scheidsrechter J. P. 
v. d. Zwaag de RWF doelman D. 
Teakema het veld af. De goalie was 
het niet eens met de beslissing van 
de scheidsrechter om een doelpunt 
van de DWP-er K. Huisman goed te 
keuren. Vriend en vijand langs de 
lijn vonden het doelpunt eigenlijk 
niet terecht. Teakema ook niet. Hij 
wond zich daar zo over op, dat hij de 
scheidsrechter beet pakte. Voor de 
tot dan goed leidende .s.cheidsrech--
ter bleef terecht niets anders over, 
dan de rode kaart te trekken. RWF 
bracht de jonge keeper G. Walinga 
in het veld. 
RWF had tot dit betreurenswaardi-
ge incident meer verdiend, maar  

moest.zich wel meer tot verdedigen 
beperken met tien man. Toch start-
te na rust RWF met een offensief. 
De ene aanval na de andere van 
RWF volgde elkaar op. R. Water-
lander kwam in het boek van de 
scheidsrechter terecht vanwege 
door het aanvallende spel van 
RWF. Toen hij zo dom was een 
kwartier na rust om ook nog eens 
opzettelijk heands te maken, kon 
hij met deze tweede  booking  ook 
voortijdig de douche in de kleedka-
mer opzoeken. In de zevende en 
twintigste minuut kwam RWF ein- 

• delijk langzij met een schot van M. 
Sibma, na eerdere hachelijke situa-
ties voor het doel van DWP - keeper 
M. Mulder. Tot dan had hij zich 
kranig geweerd. Een winnende, 
verdiende treffer bleef voor RWF 
uit. 

rYNKearlriaaX'-rooS) 
\Alk- DWV 

LEEUWARDEN - Van het voor afgelopen zaterdag vastgestelde inhaal-
programma is niet zo gek veel terechtgekomen. Van de tien geplande wed-
strijden werd precies de helft opnieuw afgelast. In de andere helft zat echter 
een tweetal resultaten die er voor zorgden dat de spanning in de beide Friese 
vierde klassen bij het begin van de winterstop weer volledig terug is. 

Zo kreeg De Walde in de vierde 
Masse A weer aansluiting met koplo-
per Oeverzwaluwen door de thuis-
wedstrijd tegen hekkesluiter Hielpen 
om te zetten in een kostbare, maar 
overigens wel volstrekt onverdiende 
3-2 overwinning. En in 4B bracht 
VVT de spanning bovenaan weer he-
lemaal terug door de topper tegen bet 
als eerste geplaatste Be  Quick  win-
nend af te sluiten, 2-1. De Walde staat 
nu in verliespunten gelijk met Oever-
zwaluwen en VVT heeft nog maar één 
punt achterstand op Be  Quick.  

Vierde klasse A 
Oeverzw. 12-19 W  WS  
De Walde 11-17 Woudsend 
Zeerobben 12-17 Oudega 
Makkum 11-15 RWF 
DWP 	11-11 IJVC 
CVVO 	12-11 Hielpen 

Vierde klasse.  B 
Be  Quick 	12-18 
VVT 	12-17 
Veenwouden 12-14 
Aduard 	12-14 
't Fean 	12-13 
Zuidhorn 	12-12 

RWF-DWP was een uiterst rommelig 
duel, waarin twee man uit het veld wer-
den gestuurd. DWP nam na ruim een 
half uur de leiding door Klaas Huisman. 
De DWP-spits had daarbij echter RWF'- 
doelman Doeke Teakema veel te zwaar 
aangevallen, waardoor heel RWF op 
een vrije trap tegen DWP rekende. 
Scheidsrechter Van der Zwaag uit Oen-
kerk wenste de RWF-goalie echter niet 
in bescherming te nemen en kew de 
Huismans treffer goed. De daaruit 
voortvloeiende uitspraken van Doeke 
Teakema waren voor de scheidsrechter 
de druppel die de emmer deed overlo-
pen. 

De man in het zwarte pak, die tot dan 
vlekkeloos leidde, was na dit incident de 
kluts volledig kwijt, waardoor RWF-
DWP als kijkspel volledig de mist in 
ging. In de tweede helft werd DWP-spe-
ler Waterlander na twee boekingen ook 
voortijdig naar de warme douche ge-
stuurd. Een kwartier voor tijd redde 
Melle Sipma één punt voor het betere 
RWF. 

Hoewel rode lantaarndrager Hielpen 
zijn zoveelste nederlaag van dit seizoen 
leed, speelden de Ilindeloopers een pri-
ma wedstrijd tegen runner up De Walde. 
Met een 40-meter schot in het kruis gaf 
Sic[) Kuipers de bezoekers zelfs een 0-1 
voorsprong, maar die weelde duurde 
maar een kwartiertje. Johannes Geert-
sina tekende toen voor de gelijkmaker 
en na een kwartier in de tweede helft 
ook voor 2-1. Vijentwintig minuten voor 
tijd lobde Hendrik Landman vanaf het 
middenveld de bal over de te ver voor 
zijn doel staande  Eckman  heen, 3-1. Een 
"wereldgoal". Leonard Smid bracht de 
spanning veertien minuten voor tijd nog 
wel even terug, maar Ilielpen kwam 
ook in dit duel toch weer sneu weg, 3-2. 

12-11 
12-10 
11- 9 
12- 9 
12- 7 
12- 4 

Kollurn 12-11 
Ropta B 11-10 
Opende 12-10 
Rijperkerk 11- 7 
Ternaard 10- 6 
Friese B. 10- 6 



Zaalvoetbaltoernooi A-junioren 

Op 7aterdag 23 januari 1q88 hadden wij, de A2-junioren, een 

zaalvoetbaltoernooi in de sporthal te Grouw. 

De ploegen die mee speelden waren; Joure A4, Renado A2, GAVC A3 

en natuurlijk D.W.P. A2. 

We moesten de eerste wedstrijd tegen GAVC. Het begon als slecht, 

we verloren deze wedstrijd met 7-1. 
De tweede wedstrijd ging al iets beter, we verloren maar met 3-2 

van Joure A4. 

Het zat ons echter niet mee, want we konden van geen ploeg winnen. 

Alles bleek ons tegen te zitten want in de derde wedstrijd 

kreeg onze keeper, Ijpe van der Zijpp, een bal tegen zijn hoofd 

en zijn bril lag in tweegn. 

Verder hebben we geen blessures opgelopen. De laatste wedstrijd 

moesten we tegen Renado. Deze wonnen we met 3-2. 

De eindstand was; 1. GAVC 
2. Joure 
3. Renado 
4. D.W.P. 

Gjalt en Klaas  

Zaalvoetbaltoernooi A1-junioren  

Zaterdagavond 9 januari 1988, half zeven, moesten we zaalvoetbal-
len in de sporthal te St. Nicolaasga. We gingen er met de gedachte 

heen, dat er voor ons niks te winnen viel en op de laatste plaats 

zouden eindigen. Gelukkig viel dit mee. 

De eerste wedstrijd speelden we tegen Balk. Deze wedstrijd wonnen 

we, tot grote verbazing, met 3-1. Hierna hadden we twee wedstrijdff) 
vrij. Toen kwamen wij weer in actie, tegen V.V.I. Deze wedstrijd 

werd met 2-0 gewonnen. Daarna moesten wij tegen onze grootste ri-

vaal, de S.C. Joure. We speelden gelijk tegen Joure, 0-0. 

Deze ploeg was de onsportiefste ploeg van het hele toernooi. Ze 

waren heel gauw op hun teentjes getrapt. Omdat er vier ploegen mee-

deden, speelden we tegen elke ploeg twee keer. Dit had tot nadeel, 

dat iedere ploeg twee maal achter elkaar moest spelen, maar omdat 

we weer tegen Balk moesten maakten we ons geen grote zorgen. 

Dit ontkwam ons bijna, want na een kwartier spelen stond het nog 

steeds 0-0. Nu moesten we snel scoren, anders konden wij het wel 

vergeten. Dus Marco Visser ingezet en hij maakte 2 goals zodat wij 

de wedstrijd toch nog wonnen. 
Nu moesten wij twee wedstrijden achter mekaar voetballen dus had-

den we geen tijd om wat te drinken tussen de wedstrijden. Nu moesten 

wij tegen V.V.I. en als wij die zouden winnen, hadden we aan een 



CAMPING. EN WATERSPORT ARTIKELEN 
SPORTPRIJZEN & SCHAATSSPECIALIST 

tevens het adres voor 

BETAALBARE SPORTKLEDING 

D6 specialist 
in HEERENVEEN 

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

DAMES-TIENERMODE 
MIDSTRAAT 89 - JOURE 

Ingang ook aan de achterzijde met parkeer-ruimte. 

Kies voor uw snacks 
het juiste adres 

Haal ze bij de 

FRITES EXPRES! 
In het zomerseizoen 

kunt u ons dagelijks 

vinden bij het Nanneindjd 

DE WITH& SPIJKSTR A  
oude  haske 

SUPPORTERSCLUB S.C. HEERENVEEN 

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

• Of Bankrekeningnr. 3307.14.880 van de Rabobank. 

s c. HEERENVEEN OP WEG NAAR 

EREDI VISIE 

DE 

Sc HEERENVEEN 

BRUINSMA TAPIJT 
MIDSTRAAT 87 

JOURE 
tel. 05138.3794 

F. VAARTJES 
Renovatie.Voeg.Vlecht. 

en Tim merbedriff 
BANDSLOOT 3 
BANTEGA 	tel 05145.229 

Administratiekantoor en 
Belastingadviesburo 

A. OORD 
Voor het verzorgen van uw: 
* bedrijfsboekhoudingen 
* administraties 
* BTW en loonaangiften 
* A en T biljetten 
Schoteriandseniveg 92, Nieuweborne, 
telefoon 05135-- 1674 dr 1467 
Nieuvreweg 6A„ 8723  EA  Koudurn, 
telefoon 05142-2552, b.g.g. 1457 

De mode steeds een 
steekje voor met 
Phildar breigarens 

Ook goed in: kleinvak 
ondergoed 
textiel 
panty' s 

Midstraat 78 
Tel. 05138-2975 JOURE 

KALSBEEK speelgoed 
ANIOSTRAAT 68 JOURE tel. 05138.3811 

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



naar: 

Voor een nieuwe 
of een goede 

gebruikte FIETS 

Akkerman 
Rijwielen 

meer voordeel 
op de koop toe 

Schilderebedrijf 
ROTTUM 

Telefoon 0 5137 - 1526 

Gebruikte Meubels en Keukens. 

i•oeddliittd 

Pollé 7 

Motitathatala 
Tel.: 05137 - 2002 

ook voor 
restaura fleworkzaanshodon 

naar  

Ili a, hem Emma 
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 

ROTSTERHAULE B.V. 

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

Langedijk 1 
8463  NP  Rotsterhaule 
Telefoon 05137-1475 

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

VOOR AL UW 
VERGADERINGEN 
RECEPTIES lp,URANT-s 	UITVOERINGEN 

S\0401EVek <(%,5) 

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

Trb 
05137- 
1210  

STREEK  116 
8464 NH ST. JOHANNESGA  

St. Johannesga, tel. 05137-1320 



Vervolg zaalvoetbaltoernooi Al-junioren 

gelijk spel tegen Joure genoeg om op de eerste plaats te eindigen. 
Daar zag het ook naar uit dat we zouden winnen want we stonden al 

snel met 2-0 voor. Flotseling waren echter de rollen omgekeerd, en 

stonden we met 2-3 achter! Dus werden we al aardig zenuwachtig, maar 

toen we alles weer op een rijtje hadden, wonnen we de wedstrijd toch 

nog 4-3. 
Hierna moesten we de laatste wedstrijd tegen Joure. We hadden echter 

één handicap en dat was; we hadden geen keeper. Hierna werd Ronald 

Zwier maar in de goal gezet. De inzet was goed, maar we moesten de 

eer aan Joure laten want we kregen maar liefst 4 goals om de oren, 

zodat de wedstrijd met 4-0 werd verloren. 

Wij eindigden toch nog op een eervolle tweede plaats en gingen erg 

tevreden naar huis. 

Ronald Zwier en Anne Bijker 

C junioren 	Oudehaske - D.W.P. 

D.W.P. moest 14 november voetballen tegen Oudehaske om negen uur. 

De wedstrijd begon zonder Klaas, want die was te laat. Johan Bijker 
stond niet zoals anders op doel, maar was  mid-mid.  

We stonden al snel voor met 0-1 door Johan Bijker. Daarna volgde 

al snel de tweede treffer, weer door Johan Bijkern: 0-2. 

Het derde doelpunt werd door Hendrik de Jong gescoord 0-3. Toen 

was het rust. In de tweede helft miste  Ties  de Vries een bal, dat 

was wel jammer. Jan de Vries schoot later nog op de lat. 
Naaar de Oudehaskers kwamen terug! Ze maakten 1-3 en later zelfs 

2-3. Meer kwamen er gelukkig niet in. Dus de zege ging naar ons. 

door de razende reporters 

JOHAN KERKSTRA en TAKE BRUINSMA. 

"'" • • • • • "" • ""' • • • • '" • "` • • • • • • • • • • • "' • • • " • • "" • • • "' • "" • • 

* Libbe van Hes, samen met Jan ten Boom, de nieuwe leider van de 

A junioren is???? 

* een veertigtal D.W.P.-ers, ondanks de afwijzende houding van het 
bestuur een geweldig goed in de smaak gevallen zaalvoetbaltoernooi 

hebben gehad???? 'Gek hè, vroeger zag je 'm nooit, maar nu we bovenaan staan, gaat 
onze voorzitter zelfs met uitwedstrijden mee!' 



De 8 verschillen 

A KTIEFOTO van de maand • 

Spelbeeld uit de wedstrijd D.W.P. 1 - Franeker 1 uitslag 6-0 
gespeeld op 29 september 1984. 

'Ferdinand, waar denk je aan?' 

Van& de midden terugspelen op le doelman is lang zo erg niet als 
een scheidsrechter met atgezakte kousen. 

— • — 14 

'Het station? Die kant uil' 



Vrijdag 18 december was de 4e kaartwedstrijd 

van dit seizoen in de kantine van D.W.P. 

Er waren 26 deelnemers. De uitslag van deze 

avond was : 

Winnaarsronde : 

1. Mevr. de Vries en C. Olde Achterhuis 

2. S. Mulder en H. Boek 

Verliezersronde 	1.  J. Zwart en J.van Hes 

   

2. M. Modderman en H. Visser 

Poedelronde 	1. Mevr. Mulder en B. Zwart 

2. W. Zwart en P. Hogenberg 

vrijdag 8 januari 1988 was de vijfde wedstrijd met 24 deelnemers. 

Winnaarsronde : 1. H. Zwier en B. Zwart 

2. Jetze de Vries en Henk de Vries 

Verliezersronde 1. J. ten Boom en J. van Hes 

2. J. Zwart en J. Vermaning 

Poedelronde 	1. Y. Dikkerboom en H. Boek 

2. M. Rondhout en H. van der Wal 

Vrijdag 29 januari was de zesde wedstrijd met weer 24 deelnemers. 

Nu werden de prijzen als volgt verdeeld. 

Winnaarsronde 	1. J.C.P. de Vries en P.K. de Jong 

2. E. Jager en M. Rondhout 

Verliezersronde 1. J. Zwart en L. Schotanus 

2. H. Zwier en H. Boek 

Poedelronde 	1. S. van der Molen en B. de Vries 

2. J. ten Boom en G. de Jong 

Na 6 wedstrijden wordt de stand nu aangevoerd door H. Zwier en 

J.C.P. de Vries met ieder 36 punten. Dan volgt M. Rondhout met 30 

punten en J. van Hes en M. Modderman met elk 28 punten. 

Vanaf deze plaats wensen wij Henkie van Libbe een voorspoedig herstel 

toe en hopen wij op een spoedige terugkeer op onze avonden. 

Serieuze tip: Eet een uurtje voor de wedstrijd wat zoute drop. Zout 
houdt het vocht namelijk langer in het lichaam vast, waardoor je ook 

langer met je energie kunt doen. 

E. de Vries  

Negen van de tien keepers schoppen vlak voor de aftrap even met de 
schoenen tegen de paal, opdat de kluiten modder tussen hun noppen 
vandaan vliegen en ze daardoor een betere grip op het veld hebben. 

Zouden de samenstellers van het voetbalspelreglement dat nu gedaan 
hebben om de sport interessanter te doen lijken dan-ie is: Het 

strafschopgebied 40 meter en 32 centimeter breed maken, in plaats 
van gewoon afgerond 40 meter? 

""e 15 MI.111.10 



Johan Cruijff 
en Heerenveen 

HEERENVEEN - Een won-
derlijk gerucht waarde zater-
dagavond door de catacomben 
van het  Abe  Lenstra-stadion.. 
Het bestuur van de Heeren-
veense profclub zou contact 
hebben' gezocht met niemand 
minder dan Johan Cruijff, met 
in het achterhoofd de volgend 
jaar vacante • trainersfunctie. 
Voorzitter Riemer. van der 
Velde: „Ik zeg geen ja en geen 
nee." Jack van  Gelder,  pr-man 
van Cruijffs kledingbedrijf 
Cruijff Sport: „Ik heb daar vaag 
wat over gehoord. Misschien 
dat directeur Muller van Euro-
fashion (het bedrijf waar 
Cruijff Sport deel van uit-
maakt, red.) er meer van weet. 
Nee, zijn nummer geef ik je 
niet. Ik vind dit niet serieus ge-
noea om hem mee lastig te val-
len. Johan Cruijff zelf was gis-
teravond niet voor commentaar 
bereikbaar. 

KNVB-actie lokt te weinig 
nieuwe arbiters 

LEEUWARDEN - Een landelijke wervingsacties om het voetbal-
scheidsrechterskorps van de broodnodige versterking te voorzien, is 
wat Friesland betreft op een fiasco uitgelopen. Om het verloop op 
te vangen, zijn in de afdeling Friesland van de KNVB (FVB) jaar-
lijks honderd nieuwe arbiters nodig. De vanuit Zeist gecoördineer-
de actie leverde echter slechts vijfentwintig cursisten op. 

De KNVB-actie bestond uit het 
verspreiden van aanmeldingsfor-
mulieren in de vorm van pamflet-
ten met afbeeldingen van beken-
de scheidsrechters vorig jaar sep-
tember en oktober. Als lokkertje 
voor kandidaat-scheidsrechters 
werd de verloting van een video-
recorder per afdeling in het voor-
uitzicht gesteld. Vooral via de 
Centrale Organisatie van Voet-
balscheidsrechters zijn de pam-
fletten verspreid bij de aanvang 
van voetbalwedstrijden. 

„Een dure actie met folders die 
veel geld gekost hebben, maar de 
aanpak deugde niet", vindt Wiebo 
de Visser, lid van de FVB-hoofd-
scheidsrechterscommissie en de 
commissie opleidingen. „Wij hou-
den het principe aan dat je met 
zo'n actie aan de basis moet zijn. 
De scheidsrechters zelf werven 
dan binnen de verenigingen." Een 
jaar geleden leverde-  een eigen 
wervingsactie van de afdeling nog 

. wel de gewenste honderd arbiters 
op. De landelijke actie heeft in 
Limburg en Noord-Brabant overi-
gens wel veel aanmeldingen op-
geleverd. De Visser vreest dat de 
provincie Friesland vorig jaar al 
behoorlijk afgeroomd is. De ver-
minderde animo in een tijd met 
toenemende bedreigingen en mo-
lestaties van scheidsrechters lijkt 
ook een rol te spelen. 

Binnen een jaar of drie moet de 
FVB - ls het gebrek aan aanvul-
ling in  !.it  tempo doorzet - zich be-
raden over andere maatregelen. 
De korfbalbond verplicht clubs al 
bij inschrijving van een bepaald 
aantal competitieteams op straffe 
van een boete een aantal arbiters 
te leveren. „Bij de lagere senioren 
en de lagere B- en C-junioren 
hoor ik soms al kreten als 'Goh, 
een echte scheidsrechter' als we 
wedstrijden eens goed kunnen be-
zetten. Het wordt steeds moeilij-
ker. In Drente is al geëxperimen-
teerd met het verplichten van 
clubs tot het leveren van scheids-
rechters. Dat leverde niet op wat 
verwacht werd. De motivatie ont-
breekt dan ook vaak", vertelt de 
49-jarige Sneker. 

Kaderproblemen 
Voetbalverenigingen 	onder- 

kennen volgens De Visser neg on-
voldoende dat zij het in de toe-
komst steeds vaker met nauwe-
lijks of helemaal niet opgeleide 
scheidsrechters moeten doen. „De 
goede leiders niet te na gesproken, 
gaat er natuurlijk al veel mis. 
Vooral bij de jeugd is het belang-
rijk dat goede scheidsrechters de 
A-, B- en C-junioren leiden. Daar 
is nog het nodige te vormen. Ik 
begrijp dat clubs geschikte men-
sen nodig hebben om hun eigen 
kaderproblemen op te lossen, 
maar ze moeten wel doordrongen 
zijn van de noodzaak van nieuwe 
cursisten. Per rayon gaan we daar 
weer hard aan werken." 

In plaats van de gewenste vijf 
'cursussen zijn in december maar 
.twee in Friesland gestart. De vijf- 

• entwintig arbiters in spé volgen 
zes lesavonden, doen begin vol-
gende maand th,--!orie-examen en 
worden dan zes wedstrijden lang 
in de praktijk van het jeugdvoet-
bal begeleid. De leden van de 
scheidsrechterscommissies van de 
FVB breken zich intussen het 
hoofd hoe volgend seizoen de 
wedstrijden dusdanig te bezetten 
dat niet nog meer klassen zonder 
officiële onpartijdigen hoeven te 
spelen. 

Uit het F.V.B. nieuws 
5. WEIGEREN TOEGANG TOT SPORTKOMPLEX  
Regelmatig ontvangt de Juridische afdeling van de K.N.V.B. hel verzoek van een vereniging of 
een K,N.V.B.-afdeling of het een vereniging mogelijk is iemand de toegang tot haar velden en 
klubhuis te ontzeggen. 
Een dergelijke vraag kan bevestigend worden beantwoord. Hierbij dient dan alsvolgt te werk 
worden gegaan. 

Bij sangetekend schrijven client  eon-de betreffende persoon de toegang tot terrein en klubhuis 

te worden ontzegd. 

Als deze persoon dan toch op het terrein mocht komen, dient de voorzitter van de betreffende 
vereniging van hem te vorderen, dat hij het terrein verlaat. Bij voorkeur moet deze mededeling 
in het bijzijn van een politie-agent gedaan worden en moet de voorzitter dan over een kopie van 
voormelde brief beschikken. 
Verlaat de man dan nog niet het veld of klubhuis, dan is de man strafbaar ex. artikel 18 van 
het wetboek van Strafrecht en kan de politie proces-verbaal opmaken. 
Dit zal een geldboete ten gevolge hebben. 



SIGARENNIAGAZIJN 

DE HEY 
DE MERK 3 JOURE 

TEL. 05138.3501 

(ook InIeveradres 
voor toto en lotto)  

beak Zoelendal Sport 
IlldsUsat 55. Joure. tel. 05138-30811 

UW ADRES VOOR ALLE 
SPORTBENODIGHEPEN 0 . A . 

VOETBAL—, ZAALSPORT—, LOOP— 
EN TENNISSCHOENEN 

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

TALBOT- PEUGEOT-DEALER 

TALBOT PEUGEOT  
Scheen 51 

Joure 
tel. 05138-3355  

PEIMILUX 
Midstraat 104, 8501 AT Joure, Telefoon: 05138 - 2378" 

Voor: LUXE GESCHENKEN 
TUINMEUBELEN 
HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN 

HERMAN 
KLEINSMIT  

uw echte warme bakker 

In koopeentrum JOURE  

JUWELIERSBEDRIJF 

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

voor al uw voeg. en 
restauratiewerkzaamheden naar 

voegbedrijf S. V.5. 
F. & W. SLOOTHAAK 
Scharsterhrug 05138.4872 
Reerenveen 	05130.88781 

NIEUW 
	 NIEUW 

SPEELCLUB RIMINI 
in Motel Joure 

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

DRANKEN, SNACKS EN HAPJES GRATIS 

NIEUW 
	

KLOKMAKERIJ 1, 8501  ZS  JOURE, 05138-6798 	NIEUW 

roar  alle 
voorkomende 
werkzaamhedon 
te1.05138.6211 bgg 2284 

Brilmonturen  venal  140,-

Contactienzen 

Contactlensvloeistof Ion 

Foto- en Filmartikelen 

Foto's In 2 dagen klaar 

Op vertoon van  doze  
advertentie  Eleven  wil 
10 010 korting log aankoop 
van Den complete  brit.  
(montuur • glazen) 

BEG22 
MIDSTRAAT 143 TELEFOON 
8501  AK  JOURE 05138-5254 

ilo r.k. kerk 



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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AMA 

VEEHANDEL Fa. PEN 
VOOR AL IN VEE, GEEF HET 

L. EN H. PEN MAAR MEE 

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

Streek 87 
8464 NG SINTJOHANNESGA 
tel. 05137 - 1340 

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

met  melkproducten 
doordeweekse 

C,, boodschappen 
DAGELIJKS VERSE  groenten  en  fruit 
Jelle de Jong 	Jan Stuiver 

tel. 05137-1707  1,91411V 
 Pr 
tel. 05137-1070 

Polle 3 	 . Marijkeweg 35 

.41 containers vanuit Heerenveen.. 
vooráluwafvalstoffen 

ilIL 
• Or" F  	 ('  

LEDIGEN één of meermalen 
per week volgens vast 
routeschema.  

IBA-CONTAINERS 
van 500 tot 5000  Ur.  
Ledigen ter plaatse. 
Een hygiënische baki 

iba heerenveen 

Tel. 05139-545  Tevens mini-containers. 

Rabehank GI 
oteinukkoaveu. 

amiticuo-244,! 

Heerenveen,  BURG. KUPERUSPLEIN 31/ 
KATTEBOS 146/CR2\CKSTRAAT 21/TOLHUISWEG 12/ 

Rotsterhaule,  STREEK  138 

• 

De 
adver teerders 
maakten deze 

uitgave 
mogelijk. 
Bedankt 

TECHNISCH BEDRIJF 
idini

finesnute

l 

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

ERKEND INSTALLATEUR 

41***************************#  

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 

;yr*****************g******K*; 
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