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STREEK 180 -ROTSTERHAULE -TEL05137-1310 

De zekerheid met prijs en 
kwaliteit gi5éd te zitten! 

TEXTIEL 
.,1119-114..Pw  

MEUBELEN 

Garagebedrijf 
BIJKER 	tio-g,01  

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 

RIJWIELEN 

BROMFIETSEN 

TWEEWIELERBEDRIJF 

J. KRIKKE  
Streek 107 • ST. JOHANNESGA 
Telefoon 1487 

t/4boz4P1kil)  
Vierhuisterweg 25 	BOERDERIJ- 
VIERHUIS 
	

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

	
BRUIN  CAFE  

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

met 2- of 4-wieleandrijving fÇI 
me 50 wieluitslag  

(Pit  
ZENTRASPORT  
INTERNATIONAL 

Voor AI uw SPORTEIDIODIODHEDEN 
en  eon  GOED ADVIES 
Is het  hold* &drool  

JAC. DE VRIES 
Dracht 32 
Heerenveen / tel. 24909 

HOGEDIJK 126 SINT JOHANNESGA 
TEL: 05137-1818 

de nieuwe, "intelligente" M-F 3000 trekkerserie 

SO,  revololioneire trekkanetie mei 	•Iltwbronle hefinrichiing met 
'Autotronie transmissie•regeling 	sensorpennen voor Wierst nevve- 

• Super-gelurdetrrne veiligheidskabine 	kborige en *none werking 
(beneden 75 d9(90) met veel nbrtt 
en goed Licht voor,  atilt.,  en °peg 

• Volgesynchroni9 card. trensmwele 	• Optie: "DetatronIe* treldterpresta- 
mai 16. 32 ol 98 verenellIngen, rib 	lie-monnor met progrornmeeobere 
trielheden yen 0.4 101 42  sewer, 	wielsioregeling en -vergellikende 
voor- en  «Meant 	 mode 

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

11,1131..FEROMON 

Streak 36 Sint Johannesga 	Teleloon 05137-1283/1239 

pebroeders de gi oni ng 
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 

A. van Zwol 
Streek 131 Rotsterhaule 
telefoon 05137-1494 

irfr Mechanisatiebedrijf 

Akkerman 



Van de 
redaktie-
tafei  

Voetbalvereniging 

"De Wite  Peal"  
opgericht 19 juni 1947 

februari/maart 1988 
3e jaargang nummer 6. 

Sportvrienden, 

Na de winter goed te zijn doorgekomen 

pakten de hogere elftallen al weer de 

de eerste punten. 
o.a. D.W.P.1 winst tegen koploper 

Oeverzwaluwen, D.W.P. 2 gelijkspel 
tegen titelkandidaat Hrv. Boijs 2 en 

D.W.P. 3 een overwinning op O.N.S. 4, 
welke in anderhalf jaar geen wedstrijd 

had verloren. Keurige prestaties dus 
ga zo door. Voor de lagere elftallen 

en de junioren, pupillen start op-
nieuw weer de competitie, natuurlijk ook voor deze elftallen, 

veel succes. 
We hopen er deze maand weer iets moois van te hebben gemaakt, 

dit blad staat weer boordevol informatie over teams, spelers en 

aanverwante artikelen. 
Ook vinden jullie hierin weer de gebruikelijke vaste rubrieken 

zoals IJn In Sulveren Ráne, Schutterslijst en ga zo maar door. 

Als elftalfoto's staan het eerste elftal en de E pupillen erin. 
Het eerste in het nieuwe teneu welke is aangeboden door; Ambachte-

lijke Slagerij Jansen en Garagebedrijf Bijker beiden te Rotster-

haule. 
Daarnaast weer voor het eerst sinds maandenweer een Sport-Medisch 
allerlei, lees dit goed door en voorkom blessures. 

Als winnaar van de kleurwedstrijd van december (wel wat laat) is 

gekozen; 	 Sietse Kees van Stralen hij ontvangt een leren 

voetbal met de handtekeningen van de le elftalspelers erop en mag 

een wedstrijd mee met dibt elftal. 
Als laatste opmerking willen we graag dat iedereen kopy blijft 

insturen zodat wij ons werk ook kunnen blijven uitvoeren en 

het clubblad kan blijven bestaan. 
Veel leesplezier. 

redaktie. 

-.-1-.- 



I,  ROTSTERHAULE 
STREEK 125 

amixtel)telijittslagtrij 
,D.itt~n TELEFOON 1597 

DWP kreeg nieuwe tenue's die beschikbaar gesteld waren door Ambachtelijke slagerij Jansen Rotstai'haule en 
Garagebedrijf Bijker te Rotsterhaule. Eerste 2 jaar met opschrift Slagerij Jansen, daaropvolgend twee jaar met 
opschrift Garage Bijker. 
Staand v.l.n.r.: sponsors R. Bijker en D. Jansen; spelers: J. v. Hes, K. Veenma, J. Dijkstra, J. Vaartjes, K. 
Huisman, H. van lies, H. de  Hey  (leider), G. Weide (trainer). 
Voorste rij v.l.n.r.: R. Vaartjes (grensr.); spelers: A.  Nieman,  J. Hogen berg, M. Mulder, A. Knol, W. Dijk, W. v. 
d. Wal, G. Jager, R. Waterlander, verzorgster A. Andringa. 

fotó Dick Verton. 

Garagebedrijf 
BIJKER 

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



VRIJDAG 28 NOVEMBER 
JOUIO; 

20.00 11. Gebeyw Irene • 
De Vlecke 1—Lemmer 2 1. De V,Iecke 2—Lemmer 3, 

ZATERDAG 24 NOVEMBER 
St, Johannesga: 

15.00u. 

• 15.00'.u. D'huhly3:—Bolswardia 
Idelcenbuizen: 	• 

15.00 u. V.V.I.--De Kooi zm • 

1 14 
2 12 
0 . 9 
2 • 9 
3 6 
.31' 5 
0,, 4 
'5 	1 

49-21 
44-1.8 
27— 7 
21-21 
17-28 

19-=--45 
8-32 

12-11,19 

0 8 24-0 
1 8 26-7 
1 6 21-5 
1 5' 9-11 
2 • 4 7-13 
1 3 . 8-13.  
2 2. 8-9 
2 . 2 6-13 
3 0 4-17 
5 	0 ;  

YN SULVEREN RANE 

_Gesterkt door de eerste winst op D.W.P. 
zag Jlstrum een lichtje gloren om de rode 
lantaarn nog weer kwijt to taken. Dit moest 
Nijiand aan den lijve ondervinden en met 
een 3-1 nederlaag huiswaarts keren» 
De vreugde vari (Jistruni 'werd dubbel zo 
groot door de 2-1 nederlaag welke D.W.P. 
kreeg te incasseren 'van Workum; Er is nu 3e Iclasse.Dr 

T nansluiting verkregen en de kans om 
negradatie te ontlopen is voor Jlstrunt weer 
volkomen aanwezig. 
Voor D.W.P. zal het  (his  „oppassen" worden 
en „alle hens aan dek" het motta.'veor de:  
toekomst. 	. • 
Vooruit groen-witten; dé schouders er onder 
of nog beter „de •benen achter de bal". 

De stand is bier nu: 

Ondanks de bar slechte resultaten menen 
wij D.W.P. in do thuiswedstrijd tegen V.V.T. • 
een gelijk spel te mogen voorspellen. 
Ook de wedstrijden Nijland—Workum en 
Balk—H.J.S.C. zijn echt van die wedstrij-
den waarin een gelijk spel' in de lijn' der 
verwachting ligt, 

H'veense Boys 2 8 7 0 
C.V.V.O. 2 	8. • 8 	0 
D.O.G. zm 2 • 5 	4 	ti. 

	

C.V.V.O. 3 , 1 7' 4 	1' 
V.V1I. 2 	• 	7' 2 	2' 

' ei :.. '2 • • 1 

	

fierhorne ,i-n .• 7 : 2 	0; 

	

D.O.G. zirr3 *1  0;4.'0 	•1i 
Ill'veense l'oys 3 4 :-) '0 . 0 i ! 
Jun A aft'. B: . :.;.t.•'''•,Z• . '11-  V.V.T. --- 	7 15 	2 	0. 12 17— 7 	' , 	• 	- 

Q.V.C. 	47'1 - 4 .. 1 	2 	9 23-14 Balk 	• 	4 - • 4 ,i•-• 0' 
H.J.S.C. 	'7 	4 • 1' '2 • 9 17-14 D.W.P. • 	5 : . 4 ' ( 0' 

! 	: 	• WorkuWorkum8 ' 4 1 3 9 19-10 Y.V.C. 	4: 3 0.., 
Balk 	(7 	2 	2... 3 	6 11-13 Balk 2 	-4 	2 • 1 . 
Nijiand - • 	i 8 • 3: 0, ,,.e•5 	6 14-1,7 Q.V.C. 	4 	2 	0' 
D.W.P. 	8 	2 	1 	4 	5 16-21 Woudsend • 	3 ...1 .; J• • 
Jistrum I 	8 • 2. 0 •• A 

. 	• 	 .. .. . 	. 
... 4., 1.4-27 H

. 
 eeg

. 
	' s ...  

	

.1 	0! . 2 : 	3 .., 
Voor morgen luidt het programma: 	• Bolswardift • 3 0 0 ? 

Stavehn:. Q.V.C.—Jfstrum •101111:(•-* Workum 2. • 	5 L' 0 ..9 
Nijiand: Nijland—Workum • 	Jun. B,  aid.  0: 	' 

-- St. Johannesga: D.W.P.—V.V.T. 	Heerenv. Boys 5 , 5 0 : 
Balk: Balk--H.J.S.C. 	 D.O.G. zm 	3.*".  2 • 1 : • • 	i 

D.W.P. •• 	4 -'2 .1 
Het is een wonderlijke speling van het  coin-  Delfstrahuizen ... 4 •• 2 	1 

itieprogramma dat de beide kopploegen V.V.I. 	. ' • 	5 .',.' 2 .••• o 1 
L.gen de staartclubs in het  you,  komen. C.V.V.O. .'• • *:: .5 - '1.. 1 i 
Het wil ons voorkomen dat Jistrum de rein aw.p.  60G 	. 4 -. 0 0 1  
terug zal afleggen met een nederlaag 	

zicht te geven van de stand van zaken in 
aan- 

In ons volgend nummer hopen wij een over- gezien Q.V.C. zijn kans Om gelijk te komen 
.. met V.V.T. met hand en tijwo.  zal.  verdedi 

gen, 	 co zondagyepmpetitikcIer afdeling Friesland. 

Vierde klatifle A, zaterdagnilddageompetItie. 

We gaan verder met het seizoen 1956-1957, na een moeizaam begin van 
de competitie klimt D.W.P.langzamerhand tijdens het seizoen bij de 
wal op. Hieronder weer enkele verslagen welke zijn gehaald uit de  
Jouster  Courant van toen. Veel leesplezier. 

Jan Knijpstra. 
VIERDE KLASSE 
VATERDAOMIDDAGVOETBAL, 

0 10 28-2 
0- 5 6-2 
1 5 22-4 
1 5 12-6 
3 	4 • 14-12 
3 3 5-19 
40.„ 0 1-43  

Beide inhaalwedstrijden konden j.1, zater- 
•dag doorgaan, zodat de regelmaat in de 
gespeelde wedstrijden enigszins is hersteld. 
D.W.P, leverde een verdienstelijke prestatie 
door koploper V.V.T. met  earl  4-1 neder-
laag huiswaarts te sturen. Een prestatie 
van de groenwitten die herinneringen op-
roept aan enige seizoenen geleden, Hope-
Ink  blijft het niet bij deze ene uitschieter, 
H.J.S.C. profiteerde van de misstap 'van 
V.V.T. en nam het commando over door het 
toch heus niet zwakke Q.V.C. kansloos met 
6-0 té slaan. Uit alles blijkt wel dat II.J.S.C. 
geen debutantenkoorts heeft en zowel aan- 
'vallend als ve  rd  ed 	d het 'beste gemid- 
delde heeft in deze klasise. 
De stand — waarin tevens opgenomen de 
uitslag van de wedstrijd Nijland-Wonicum 
3-1 — luidt thans: 

II.J.S.C. 	10 7 1 2 15 30-16 
V.V.T. 	• 9 6 2 1 14 20-12 
Q.V.C. 	9 4 2 3 10 24-23 
Workum 	10 4 2 4 10 21-20 
D.W.P, 	10 4 1 5 9 23-24 
Nijland 	10 .4 o 6 8 18---20 
Balk 	9 2 2 5 6 13-18 
JIstrum 	9 2 0 7 4 10-32 

Voor morgen zijn de volgende wedstrijden 
'vastgesteld : 

D.W.P.—H.J.S.C. 	(1-4) 
Sistrum—Workum (0-7) 
Q.V.C.—V.V.T. 	(1-3) 

, Nijland-13alk (0-4) 
(tussen haakjes uitslagen eerste ontmoe-
ting) 

D.W.P. Is nog maar nauwelijko 'bekomen 
van de inspanning togen V.V.T. en reeds 
.komt de nieuwe leider II.J.S.C. op ibezoek.  
Eon  niethwe krachttoer dus voor de groen-
witten. Uit werd met 4-1 verloren en het zal  
oak  thans een  h&c  opgave worden om 
gevaarlijke schutters uit Hommerts aan 
banden te leggen. Een voorspelling van de 
-uitslag lijkt ons vrij riskant, doch een ge-
lijk spel lijkt  on  een redelijk resultaat. 
Workum zal in J•istruin een moeilijke te-
genstander' .krijgen en een dikke overwin-
ning zoals de eerste 'keer lijkt ons niet voor 
de 'hand liggend.  Tool)  zullen beide punten 
wel naar Workum verhuizen. 
Q.V.C.—V.V.T. Is een laatste wanhopige 
poging van twee candidaten om in de run-
ning te blijven voor de ereplaats. Q.V.C. is 
op eigen terrein moeilijk te bespelen en zal 
bovendien alles op alles zetten om de eet-

,sler geleden nederlaag te wreken. Het wil  
one  voonkorne-n dat beide punten wel in 
Staveren 
Balk moet op heftige tegenstand in en van 
Nijiand rekenen en de punten 'konden wel 
ee.11.9 op de kiel blijven. 



00511)ETITIESTANDEN 
zaterdagmulddageompetitie  tiin 12-4-1957 

le  Wass°  A 
Zeerobben 
D'huiz,en 
IJ.V.C. 
Malck  um  
C.V.V.O. 
Workum 2 	, 
Bolswarclia 
Hielpen 
Wou ds end 

2o klasse A 

9 
9 

10 
9 
8 
7 
6 
9 
7 

9 
6 
ti 
5 
2 
2 
1 
2 
1 

0 
0 
1 
0 

, 3 
1 
2 
0 
1 

0 
3 
4 
4 
3 
4 
.3 
7 
5 

18 50-9 
12 	28-10 
11 	34-19 
10 	21-18 

7 	15-22 
5 11-19 
4 	10-19 
4 	14-39 
3 	1G-29 

D.O.G. 9 8 1 0 17 	54-31 
II'veense Boys 9 6 1 2 13 	51-16 
Oeverzw, 9 6 0 3 12 	28-30 
De Kool zin, 8 3 0 5 6 	19-31 
V.V.I. 9 2 2 5 6 
D.W.P. 2 9 1 2 6 . 4 	25-37 
D'khuizen 	2 9 • 1 0 8 2 	19-61 

30 klasse D 
H'veense B. 2 10 :8 0 .2 16 	65-24 
C.V.V.O. 2 10 '8 0 2 16 	57-20 
D.O.G. zin. 2 9 5 3 1 13 	35--:-16 
C.V.V.O. 3 11 5 3 3 13-31-30 
V.V.I. 	• 10 4 3 3 11 	26-32 
D.W.P. 3 4 2 3 10 	31-21 
Terhorne zin 10 2 0 8 4 	20-67 
II'veense B. 3 8 1 0 7 2 ,119-34 
D.O.G. zin, 3 9 0 1 8 1 	12-52 

Jun. A, Groep B 
Balk 9 9 0 0 18 59— 2 
D.W.P. 8 5 	• 1. 2 11 32------16 
Q.V.C. 9 6 0 4 10 30-23 
LI.V.C. • 6 ,4 1 1 9 28— 5 
O.N.S. 2 6 4 0 2 8 21-21- 
Balk 2 8 2 1 .5 5 14-29 
Woudse-nd 6 1 1 4 3 10-31 
H eeg 5 1 0 4 2 11-23 
Workurn 2 7 1 0 6 2 7-37 
BolRwardla 4 0 0 4 0 .  4-29 

Jun. B, Groep D 
1-1'veens-o I3oya 6 '6 0 0 12 32- 5 
DOG. urn. 4 3 1. , 7 15-- 2 
D'huizen 5. 3 1 1 7 25-6 
D.W.P, 6 3 1 2 7 28-10 
C.V.V.O. 6 '1 1 4. 3 7-22 
V.V.I. 6 1 0 2 14-25 
D.W.P. 2 5 .0 0 5 0 1-7-62  

ZATERDAG 2 FEBR. 
Jou re: 

15.00 u. De Kool z.m.— 
Oeverzwaluwen 

Delfstrakulzen: 
15.00 u. Delfstrahuizen—C.V.V,O. 

St. Johannesga: 
15.00 u. D.W.P.—Nijland 

Terhorne; 
15.00 u. Terhorne zm.—V.V.I. 2 

Zaterdagmlddageonopelltle: 
le Masse A : C.V.V.O.-Hlo.lpen 

Y.V.C.-Woudsend 
2e klanse A : De Kool 2-D.W.P. 2 
A Jun. ard. 13: Workum 2-D.W.P, 

Balk 2-Hooi 

Vlordo k 1E00)0 B zaterdagmiddagvoethal. 
D.W.P. schijnt de mare inzinking volledig 
overwonnen te thehhen want na koploper 
v.v.T. te hebben verslagen wend j.l. zater-
dag de nieuwe leider II.J.S.C. duet  eon  3-0 
nederlaag huiswaarts gezonden. 
Jammer dat dit herstel te laat komt om 
nog een gooi naar de titel te kunnen doen. 
De kans op  eon  eervolle plaats op de rang-
lijst zit er  eater  volledig in. 

verloor  thins  .kansloos met 3-0 van 
V.V.T., dat thans weer de hop van H.J.S.C. 
!Won ovorgoltomon  on  or blizonclor guntitig 

voor staat met nog thuiewedstrtgen itiegén 
de naaste concurrent kl.J.S.C.  on  do,  bee  
staartploégen. Balk en Jistrurn. • 
Balk leeg een zware 6-0 nederiaag tegen 
Nijland, waardoor men in verliespunten ge-
lijk is GnetkOillball met rode lantaarndrager 
1.1..strurn,.. Het wordt dun oppassen voor 
Balk, vooral nu men nog ,bij Jistrum op ibe-
zoek Moet.,  Do wedstrkid Jigrum-Wonkurn 
Werd 

De otanki to : 
V.V.T. 10 7 2 1 16 23-12 
H.J.S.C. 11 7 1 3 15 30-19 
D.W.P. 11 5 1 5 11 26-24 
Worlcum. 10 4 2 4 10 21-20 
Q.V.C. 10 4 2 4 10 24-26 
Nijland 11 6 0 .6 10 24-20 
Balk 10 2 2 6 6 13-24 
JIstrutea . 	9 2- 0 7 4 16-32 

Het 'programma voor morgen luidt: 
Hommerts 1-1.J.S,C.—Wonlcum (2-2) 
Zwatigwesteinde: V.V.T.—Jistrum (2-0) 
Balk: Balk—Q.V.C. (2-2) 
St,. J ann esig a : D. W ,—N ij land (3-1) 
(tussen diaakjes do  nitelagen  ~ate  ont-
moeting). 

Het itis thans wel duidelijk dat de  Mel  dit 
jaar in Twijzolerheide of in Hoinmerta te-
reoht zal komen. De andere ploegen (kun-
nen zich wed als tiltgesehake.bd beschou-
WW1. 

'De baste kansen zijn  iii  handen van V.V.T. 
en daarom kan II.J.S.C, het zich silet ver-
oorloven nog één enkel punt te verliezen 
alvorens »elf dn het veld te komen tegen 
V.V.T. 
Daarom zal Worlcum vermoedelijk met. een 
nederlaag di Hanun.erts genoegen moeten 
nemen. 
.V.V.T, blijft op eigen veld baas over  JIB-
tram, hoewel eon kat in het nauw soms 
vreeinde sprongen kan maken. 
Balk—Q.V.C, wordt een felle strijd tussen 
twee buurtverenigingen. Een volledig Balk 
moet zeker In staat worden geacht om één 
punt  Wills  to  hearten.  
Met belangstelling zien wij het treffen in 
St. Joliannesga tegemoet tussen ,D.W.P. en 
Nijland. 
De Nkjlanel-middenvoor Huitema 	oud- 
Jouster  en jeugdspeler van de Kool — Is 

laatste weken behoorlijk op Ballot en  id.  
zaterdag scoorde hij vier doelpunten. 
Afgewacht tmoet woeden of de D.W.P.-adlr-
terhOede deze schutter aari banden kan 
leggen. Lukt dit, dan kan een betere mid-
denveldbezetting hij D.W.P. de do-cmslag 
geven en dijltt een kleine overwinning voor 
de hand .te 

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



CAMPING • EN WATERSPORT ARTIKELEN 
SPORTPRIJZEN & SCHAATSSPECIALIST 

tevens het adres voor 

BETAALBARE SPORTKLEDING 

Dé specialist 
in HEERENVEEN 

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

Kies voor uty snacks 
het juiste adres 

Haal ze bij de 
FRITES EX P ES! 

In het zomerseizoen 
kunt u ons dagelijks 
vinden bij het Nannewijd 

DE WITH& SPIJKSTR  
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. 

se HEERENVEEN OP WEG NAAR 

EREDI VISIE 

DE 

Sc HEERENVEEN 

KALSBEEK speelgoed 
MIDSFRAAT 68 JOURE 101.05138.3811  

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

BRUINSMA TAPIJT 
MIDSTRAAT 87 

JO URE  
Eel  . 05138.3794 

"TeJ2.12" 
DAMES-TIENERMODE 

• MIDSTRAAT 89 - JOURE 
Ingang ook aan de achterzijde met oarkeer-ruimte. 

F. VAARTJES 
Renovatie.Voey.Vlecht. 

en Tim merbedrijf 
DANDSLOOT 3 
BANTEGA 	tel. 05145.229 

Administratiekantoor en 
Belastingadviesburo 

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

Schaterlandseweg 92, Nievvvehome, 
telefoon 05135- 1674 of 1467 
Nietrwevveg 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 

Midstraat 78 
Tel. 05138-2975 JOURE 



a  éér meer voordeel 
op de koop toe 

Voor een nieuwe 
of een goede 

gebruikte FIETS 

Akkerman 
Rijwielen 

St. Johannesga, tel. 05137-1320 

Schildersbedrijf 
ROTTUM 

Telefoon 0 5137 - 1526 

Gebruikte Meubels en Keukens. 

joedilg/littd 

Pollé 7 

Motitethtuda 
Tel.: 05137 - 2002 

BIJ ONS KUNT U OOK: 	 VOOR AL UW: 
SLAATJES 	 VERGADERINGEN 
KROKETTEN 	 RECEPTIES 
FRIKANDELLEN  ETC.  
KOMEN HALEN 	

e_s-tp,U 	T.  RAN...s4/ UITVOERINGEN 

*11  ;\1/4EVek t/140 do,  

05137- 
1210  

STREEK  116 
8464 NH ST. JOHANNESGA  

Cl 

ook voor 
reslauratlaworkzaandiadan 

naar  

hi a him boom 
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 

IISE3 
ROTSTERHAULE B.V. 

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

Langedijk 1 
8463  NP  Rotsterhaule 
Telefoon 05137-1475 

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

Oudega naar 
gelijkspel 

LEEUWARDEN — In de vierde 
klas A ging alleen de wedstrijd Ou-
dega — DWP door. De andere 
wedstrijd die op het programma 
stond was De Walde — DWP, maar 
die werd opnieuw afgelast. 

,Oudega —  DWP 1-1 
De eerste helft leverde een veel 

•sterker Oudega op. Maar de thuis-
club was niet sterk in het benutten 
'van de kansen. Zo kreeg Wiepke 
"Tiesma (Oudega) na een kwartier 
een dot van een kans, maar hij 
'treuzelde te lang. Een kwartier 
svoor rust kwam Oudega dan toch 
op voorsprong toen Anton Hoek-
'stra fraai 1-0 liet aantekenen. Lang 
,kon de thuisclub niet van deze 
, voordelige stand genieten. Vijf mi-
nuten later was het namelijk weer 

,gelijkdoor een doelpunt van Wij-
:nand  van Dijk. Na de hervatting 
moest Oudega meer verdedigende 

'stellingen innemen, maar DWP 
scoorde niet meer. Beide ploegen 
"waren tevreden met de puntenver-
deling. 
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de tneeste •Jekdesi onbe-
speaaaat gevioxaell. i3ovet.áien 
An de vieetsvootvittitcbten voot 
hetkol-net.de‘Neekeindebat &alt. 

Oudega en DWP 
spelen gelijk 
Ia de winterstop is Oudega in ei-
gen huis tegen DWP in het eerste 
kompetitietreffen niet verder dan 
een 1-1 gelijkspel gekomen. Beide 
elftallen mochten dik tevreden. 
zijn met die uitslag. De thuisclub 
opende de score na een klein half 
uurtje in deze niet fraaie maar wel 
pittige wedstrijd. Toch kwamen 
voor de theepauze de gasten 
langszij. 
De thuisclub had gelijk de wind al 
mee. Voor de oranjehemden 
bracht dit wel wat voordeel mee 
maar ze wisten er geen profijt van 
te trekken. Oudega probeerde het 
niet één keer van afstand, terwijl 
de strakke wind  dear  alle aanlei-
ding toe gaf. In de beginfase van 
de wedstrijd bleef doelman Min-
derd Mulder van DWP dan ook 
moeilijk overeind. Oudega had de 
score moeten opener] na een kwar-
tier spelen. Wiepke Tysma snelde 
alleen richting doelman Mulder 
doordat hij op links doorbrak. 
Zelfzuchtig was de Oudegaaster 
echter niet want hij schoof de bal 
op maat naar de vrijstaande Wil-
lem van der Velde, toen hij op de 
zestien-meterlijn 	aangekomen 
was. Maar een verdediger van 
DWP kon voor de bal springen 
omdat hij net iets te lang wachtte 
met schieten. Zo kon het gevaar 
afgewend worden. Alle moeite had 
doelman Sjoerd Jan Oord van Ou-
dega kort daarna door een verra- 

SC. PrEitENVO6j... 

derlijk en keihard schot van Klans]  
Huisman. Door een verdediger 
van de thuisclub werd deze poeier 
van richting veranderd. Met een 
schitterendé refleks voorkwam 
Oord erger. De thuisclub kwam 
uiteindelijk in de 28e minuut op 
voorsprong. Een verre uittrap van 
Oord kwam via verdediger Klaas 
Huisman bij Anton Hoekstra te-
recht, die de vijandelijke goal 
geen enkele kans gaf. DWP liet 
het er niet bij zitten en ging in het 
offensief. Als de hele verdediging, 
inklusief keeper Oord niet in de 
39e minuut in de fout was ge-
goon,  had Oudega de rust zeker 
zonder kleerscheuren kunnen ha-
len.. Een verre voorzet werd door 
heel Oudega verkeerd beoordeeld. 

Wijnand van Dijk kon van dichtbij 
1-1 koppen doordat ook Oord te 
lang aarzelde. De wedstrijd had 
na de rust nog maar bitter weinig 
te bieden voor het publiek. Beide 
elftallen wisten kleine kansjes te 
forceren.  Aileen  toen Sjouke Ja-
ger een keer hard uithaalde moest 
Sjoerd Jan Oord nog een keer tot 
het uiterste gaan. Scheidsrechter 
Van der Veen heeft het sportieve 
treffen uitstekend geleid. 

D.W.P.-speler in een andere funktie. 

Scheidsrechter voor de leeuwen 
- 

HEERENVE.EN - Ga er maar aan 
staan. Ben je een soheidareohter uit 
Joure en wordt je 12 uur voor de tijd 
gebeld dat je de finale WK voetbal moet 
fluiten. Onmogelijk natuurlijk. 
Maar toch... Iets dergelijks overkwam 
Pieter Bakker uit Joure vorige week 
op de zaterdagmorgen, toen hij plotse-
ling hoorde dat hij de play off wed-
strijd  BP  Flyers - Hebro Trappers, Til-
burg moest fluiten. Als hoofdsoheids-
reohter. Blijf dan maar eens rustig. 
Bakker deed het? 

Natuurlijk had hij wel meer ijshockey-
wedstrijden gefloten, o.a. bij de jeugd. 
Ook was hij wel als  linesman  opgetre-
den in de hoogste divisie van het va-
derlandse ijshockey. Maar dit, dit 
kwam volkomen onverwacht. 

Voor de leeuwen geworpen? Ja, na-
tuurlijk, maar de 26-jarige timmer-
man uit Joure bleef als nuchtere Fries 
zichzelf. Natuurlijk waren er wel ze-
nuwen: „Doe't ik hjir de klaeijkeamer 
binnen stapte, slot  it my  wol even  bop-
P6 yn  it  strótsje, mar doe't ik  it  us fiel-
de wie  it  oer". Bakker vond het geen 
moeilijke wedstrijd, bleef rustig en 

. kwam in feite niet in de problemen. De 
schermutselingen, die een paar Til-
burgspelers in de derde periode kre-
gen met het publiek achter hun spe-
lersbank, liet Bakker rustig over zich 
heen komen en, volkomen kalm, of er 
niets gebeurd was, liet hij de wedstrijd 
na ruim 8 minuten weer hervatten. 
Zijn kommentaar op het relletje: „Och 
dy mannen fan Tilburg woene iishoc- 

key spielje, want juster wie de wed-
stryd der al staakt, en dus  bin  we ge-
woan wer bigoun". Pieter Bakker  foot  
een uitstekende wedstrijd en werd di-
rect na afloop gecomplimenteerd door 
de verliezende Flyerscoach Alex And-
jelic. 
Grote tevredenheid ook bij de ex-
scheidsrechter  Gabe  Westra uit Leeu-
warden, die Bakker al ruim 4 jaar be-
geleid. ,,As hy 3 perioden hellet,  bin  ik 
in gelokkich man", vertelde Westra 
voor de wedstrijd. Westra had voor al-
le zekerheid zijn scheidsrechtersplun-
je toch maar meegenomen, maar de 
tas kon dicht blijven. 
Westra is zeker van plan om de veelbe-
lovende  Jouster  voor te dragen voor 
een plaatsje bij de toparbiter van het 
vaderlandse ijshockey, maar of dat dit 
seizoen nog kans van slagen heeft, is 
uiterst dubieus. De gevestigde orde... 
Hoe dan ook, Pieter Bakker zal hope-
lijk, binnen niet al te lange tijd, het 
scheid srechterwereldje komen ver-
sterken. En dat is nodig. 



'Lastpost' DWP countert 
sterk tegen  Oeverzwaluwen 

Door Jelle Brouwer 

SINT JOHANNESGA — Het 
komt vaker voor, dat de ene 
ploeg de wedstrijd bepaalt en 
de andere niet de winst weg-
marcheert. Dat overkwam za- 
terdag 	koploper 	Oever- 
zwaluwen in de eerste wed- 
strijd 	na 	de 	winterstop. 
Tegenstander was lastpost 
DWP, dat link speelde en een-
maal vaker scoorde (2-1). 

DWP— Oeverzaluwen 2-1 
Oeverzwaluwen bezit een uitste-

kende ploeg. Het is een team 
waarbij combinatievoetbal voorop 
staat. Echter, wanneer tegen ploe-
gen als DWP gespeeld moet *or-
den, dan vallen een paar dingen 
op. Qua fysiek geweld waren de 
gasten duidelijk de mindere. Met 
name de jongere spelers kwamen 
dan duidelijk tekort. En door hun 

!-e 
gespeeki. 1)ai: 

DWP allemaal duidelijk in de 
kaart. Want er liepen bij DWP en-
kele zeer ervaren spelers. Met 
name Willem van der Wal speelde 
op liet middenveld een uitstekende 
wedstrijd en trok daarbij de kar 
van DWP. En welke waarde een 
speler als Klaas Huisman voor de 
ploeg heeft, is genoegzaam be-
kend. In beide treffers had hij een 
groot aandeel. 

Wellicht had er voor Oeverzwa-
luwen meer in gezeten. Vooral 
toen de ploeg uit Koudum in de 
tweede helft de gelijkmaker liet 
aantekenen. Toen vergat de koplo-
per eenvoudigweg het karwei af te 
maken. Trainer Lieuwe Wesselius: 
"Het was gewoon zichtbaar, dat 
wij niet in de wedstrijd zaten. 
Daarbij kwam dat DWP er niet 
massaal uitkwam. Hun spel was 
geënt op uitvallen en dat is ons 
Opgebroken". 

Het eerste doelpunt viel ook 
heel gelukkig voor de thuisclub 
Dertig seconden voor het rustsig-
naal kopte Klaas Huisman een• 
vrije trap van Jan Vaartjes vak- 

kundig door naar Wienand Dijk, 
die iJtt precies uithaalde, 1-0. 

Oolz ha de hervatting, toen Jelle 
van der Veen dP. plaats in had ge• 
nomen van Theunis J. de Vries. 
bepaalde Oeverzwaluwen de wed. 
strijd. Toen Piet Bosma op schitte-
rende wijze de buitenspelval om-
zeilde en Theunis E. de Vries knap 
bediende, was het voor de laatste 
een koud kunstje gelijk te maken, 
1-1. Oeverzwaluwen begon meer 
aan te dringen en kreeg kansen, 
Tegelijkertijd werden de DWP-spe-
lers gevaarlijker in de counter, 
doordat.  ze meer ruimte kregen 
Een kwartier voor tijd leidde een 
schitterende aanval van Klaas 
Huisman en Gjalt Jager de winnen-
de treffer in. Klaas Huisman scoor-
de uiteindelijk heel subtiel, 2-1. 

Daarna zat voor Oeverzwalu-
wen de gelijkmaker er nogmaals 
best in. Maar niet alleen keeper 
Mindert Mulder van DWP  stood  
formidabel te keepen, ook het ro-
buuste optreden van  dc  gehele 
verdediging stond borg voor een 
hele knappe overwinning van 
DWP. Een schot van Klaas  Mill-
man  van DWP ranselde nog de lat. 



GROEP 1 
W-Duitsland 
Italië 
Denemarken 
Spanje 

GROEP 2 
Engeland 
Ierland 
Nederland 
Sovjetunie 

Via dit prachtige clubblad wil ik de leider en spelers van het 

4e elftal heel hartelijk bedanken voor de prachtige fruitmand, die 

mij door de heer J. Heeringa namens het 4e elftal werd overhandigd. 

Zoals de meeste van jullie weten, heb ik al een paar maanden last 

van mijn knie. 
De knie is in het ziekenhuis 2 keer onderzocht en bij de laatste 

keer, hebben ze er een stukje bot uitgehaald, om te onderzoeken, 

wat de oorzaak precies is. 
Verder moeten we afwachten, wat de doktoren me zullen voorschrijven. 

Hopende op een spoedig herstel en nog bedankt voor het lekkere 

fruit, ook namens Sonja, groet ik U allen. 

Geert en   Sonia.  _ 

Test uw kennis der 
spelregels 

    

    

Antwoorden bladzijde 8. 

 

1. Een doelverdediger springt op om een hoge bal weg te stompen. 
Hij steunt daarbij op de schouders van een speler. Wat moet 
de scheidsrechter beslissen? 	 (2 pnt.) 

2. Indien bij een vrije schop (indirekte) de bal wordt opgewipt 
en onmiddelijk daarna door een medespeler in het doel wordt 
geschoten is dit dan een doelpunt? 	 (2 pnt.) 

3. Hoe heet het stadion of terrein en wat is de plaats van 
FC Groningen? 	 (1 pnt.) 

4. Indien een bekerwedstrijd na 90 minuten spelen in een gelijke 
stand is geëindigd, wat moet er dan gebeuren? 	(1 pnt.) 

5. Wat is het verschil tussen gevaarlijk spel en een gevaarlijke 
speelwijze? 	 (2 pnt.) 

6. Bij een vrije schop op het doel krijgt een verdediger in zijn 
strafschopgebied de bal tegen zijn uitgestoken arm. 
slist de scheidsrechter? 	 (1 

7. Hoe heet het stadion of terrein en wat is de plaats 
FC Twente? 	 (1 

EUROPEES KAMPIOENSCHAP VOETBAL 
Het programma voor de eindronde om het Europees 
kampioenschap 1988 ziet er als volgt uit: 

1,it be-
pnt.) 
van 
pnt.)  

10-6 Dusseldorf 
11-6 Hannover 
12-6 Stuttgart  

Keulen  
13-6 
14-6 Gelsenkirchen 

Frankfurt 
15-6  Düsseldorf  

Hannover 
16-6 
17-6 München 

Keulen 
18-6 Frankfurt  

Gelsenkirchen  
19-6 
20-6 
21-6 Hamburg 
22-6 Stuttgart 
23-6 
24-6 
25-6 München  

2015. 	West-Duitsland — Italië 
15.30 Denemarken — Spanje 
15.30 Engeland — Ierland 
20.15 Nederland — Sovjetunie 

rustdag 
17.15 West-Duitsland — Denemarken (gr 1) 
20.15 	Italië — Spanje 
17.15 Engeland — Nederland 
20.15 	Ierland — Sovjetunie 

rustdag 
20.15 West-Duitsland — Spanje 
20.15 Italië — Denemarken 
15.30 Engeland — Sovjetunie 
15.30 Ierland — Nederland 

rustdag 
rustdag 

20.15 winnaar groep één-tweede groep twee 
20.15 tweede groep één-winnaar groep twee 

rustdag 
rustdag 

15.30 	finale 

(gr 1) 
(gr 1) 
(gr 2) 
(gr 2) 

(gr 1) 
(gr 2) 
(gr 2) 

(gr 1) 
(gr 1) 
(gr 2) 
(gr 2) 

-.-7-0- 



Woudsend—DWP 0-1  
Uit de Heerenveen-

se Courant viel ons 
enkele maanden eleden 
in de rubriek Voetbal-
Allerlei de positieve 
opstellinb van de heer 
Schotanus t.o.v. D.W.2. 
Op, vandaar dat wij als 
redaktie toen c,ezegd 
hebben dat deze man ook 

maandelijks ons clubblad moest 
ontvantsen. Wij hopen dat net in de 
smaak valt, en hopen nem not- vele 
malen bij onze wedstrijden te ont-
moeten. 

Wel een aantrekkelijke wed-
strijd, maar geen doelpunten voor 
rust. Die kwamen er na de hervat-
ting wel, alhoewel het maar bij één 
bleef toen Anne Krol goed was 
voor de winnende treffer 0-1. 

Voor Koen Busscher had de wed-
strijd een vervelend verloop. Door 
een te harde charge van hem 
moest hij vroegtijdig de kleedka-
mers opzoeken. 

eerste zege 
voor tijd eeb. 2 voorsprong door 

. 1,E,E1,1W ABDO - 
aag 

Oeverzw alu- 
wen heeft zich voortreffelijk her- 

	

steld van de nederl 
	

van vorige 

week. In Koudurn werd IJVC met 
5-0 geslachtofferd, en orn de 
vreugde in Koudurn te complete- speelde de concurrentie 

punten. Dat 	
rlaa 

	

er in 	 v r  

7.en de b.alve 
ren ver 	erobbe 
winst aan CVVO moest laten lag 

min of me 	
de liin der ver- 

wachting, maar de nedeg 
 an  

De Wálde, dat er relatief nog bete 
voorstond dan OeverzwalWS ze

uwen, 

was een verrassderistparti 
ing. W 	

e- 

vierde met 3-1. Onn boe te 
Welpen de eerste 

	
. 

B.WV was het slachtoffer.. 1-1. 

Spectaculatre slotfase 
Oeverzwaluwen paarde een 

slechte eerste aan een voortreffe-
lijke tweede helft, waarin IJVC 

"ts.ansloos 	
e naar een ruirn neder-

laag werd geld. Theun de espe 
Vries scoorde ariernaal voor de 
thuisclub, waronder twee keer 
vanaf de elirnip. 

WWS is, zo 
eterst 

luidt de overtuiging in Wirdurn, 
tegen koplopers altild goed. W aar 
of niet, 'De W'álde ging met 3-1 
nogal kansloos onderuit. De thuis-
club liep een stapje harder dan ge- 

Willem van der Velde. m ar in de 
laatste rninuut ad 'Theo Bootstna 
narnens Niakkurn toch nog een 
antwoord.. 2-2. Woudsend scoort 
Moeilijk en dat werd de ploeg ook 
tegen DWP fataal. "Woudsender 

 

Connie Busker 
 werd lilt het veld 

ozonden.y,regens te hard spel. In 
Ilindeloopen -kon rnen de eerste 
zege van deze competitie bejube-
'ken, maar de uiterst fortuinlijke 
wijze waarop de winst tot stand 
kwarn was symptornatisch voor 
het zwakke Spel dat Welpen ook 

%pen 

woonlijk, ook al orn De Ni‘l álde-oe-__ 
fentneester bieuwe van der vorig seizoen nog bij W\i4S, te la- 

ten  'Lien 
 dat men 7.ijn lessen nog 

Met verleerd was. 1\
.;10.kurn-Ou-

degakende een spectse»slaire.slot- 
fase. Oudega narn 

	
ramuut  

zaterdag jl. liet 
 'Lien. 

 Een voorzet 

van biltsen ten Boom werd door BMV-speler Willem de Vries 
snoeihard achter zijn eigen doel-
man geschoten. CVVO-doelman 
Johannes Sinnerna maakte de 
blunder van An leven bij het 
eerste doelpunt van 

	
erobben, 

maar gelukkig voor hem bleel de 
schade wat ztjn ploeg betreft be- 
perkt tot een punt: 2-2. 

ler e: as 

5. Gevaarlijk spel is te laag koppen 

CVVO - Zeerobben 	  
Hielpen _ 
Makkum - Oudega 	  

RWF 	  

Woudsend - DWP 	  
Oeverzwaluwen IJVC 	  

S - De Wilde 	  

Oeverzwaluwen 
Zeerobben 
De Wilde 
Makkum 
DWP 
WWS 
Oudega 
CVVO 
RWF 
woudsend 
IJVC 
Hielpen 

4. -Zaterdagmiddag te midden van de 
DWP-familie. De wedstrijd DWP - 0e-
verzwaluwen met scheidsrechter Nij-
enhuis uit Marknesse, trok veel be-
langstelling, ook vanuit Koudurn. De 
kampioenskandidaat tegen een zich 
veilig voelend DWP. De ruststand was 
1-0 - kopbal - en verdiend. Hoewel de 
gasten optisch gezien een meederheid 
etaleerden, bleek de DWP-defensie in 
die mate alert dat er geen doorkomen 
aan was. Na de thee redelijk game de 
gelijke stand, veroorzaakt door een 
misrekening in de laatste lijn inclusief 
de doelman. De spanning bleef, de 
strijd mag ik gelijkopgaand noemen, 
de doelkansen navenant. Toch zette 
DWP de puntjes op de „i" door na een 
staaltje bekeken combinatiespel op 

J .K. 
voorsprong te komen. Een pracht 
goal. De voorsprong bleef en de over-
winning was een feit. Na afloop nog 
een gezellig half uurtje temidden van 
de DWP-bestuursleden plus aarts 
DWP-er Minne Modderman. Heel wat 
herinneringen opgehaald, kortom de 
gezelligheid liet niets te wensen over 
en tot een volgende keer was een  lo  
gisch uitvloeisel. 

Willem Sehotanue 

1. 

2.  
3.  
4.  

De 4e  Id.  vermeldt CVVO - 
Zeerobben. De Harlingers staan op een 
2e plaats en dat is een duidelijk te'-
wat hun bedoelingen zijn! Wat v 
CVVO in haar schild? Toch minstens 
een gelijkspel? Woudsend - DWP is het 
andere treffen. Probeer de kleine voor-
sprong te vergroten DWP. Gemakke-
lijk zal dat jullie niet vallen. Daar in 
Woudsend gaan ze er  hurry  up tegen-
aan. Van DWP verwacht ik iets soor-
gelijks met tot resultaat een verdeling. 

ANTWOORDEN 

14 10 1 3 21 
14 7 6 1 20 
12 8 1 3 17 
13 7 3 3 17 
14 6 4 4 16 
14 4 6 4 14 
14 3 74 13 
13 3 64 12 
14 2 6 6 10 
14 2 6 6 10 
14 2 4 8 8 
14 1 4 9 6 

2-2 
1-0 
2-2 
0-1 
5-0 
3-1 

38-16 
27-13 
30-19 
25-17 
20-23 
18-19 
18-22 
12-17 
11-17 
11-19 
10-26 

9-21  

Indien hij steunde op een eigen speler, dan een indirekte 
vrije trap voor de tegenpartij. 

Indien hij steunde op eentegenspeler, dan een strafschop. 

Neen, de bal is niet op de juiste wijze in het spel gebracht. 
Oosterpark. 

2x15 minuten verlengen en blijft de stand dan weer gelijk, dan 
moeten er door beide partijen 5 strafschoppen worden genomen 

en wel om en om. 

of te hoog trappen (indirekte 

vrije schop)en gevaarlijke speelwijze bijvoorbeeld is het aan- 

vallen met opgetrokken knie 

(direkte vrije schop). 

6. Strafschop (men 

van de armen). 

7. Sportpark DIEKMAN - Enschede.  

vooruitgestoken gestrekt been 

behulp 

of  

mag bet lichaam niet breder maken met 



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: 
PJ Instituut"Ni 

HANDEL IN 
RUWVOEDERS 

Douwe Egberts  
Pickwick  Thee 

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 
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UwVictoria-Vesta 
adviseur 

wil even nagaan of 
harde tackles 
de polis staan. 

In ieder gezin gaat er geen dagvooriaij of erverandert 
wel iets. Er komt een nieuwe auto, nieuwe meubels 
worden binnengebracht of uw zoontie wordt lid van een 
voetbalclub. 

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

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

uw adviseur: 

R. J A ARSM A 
liaukemastraat 27 
8607 AK sneek  
telefoon  (05150) 1 19 11 

Victoria-Vesta El/  'nveiliggevoel 

verzekeringen 
hypotheken 
financieringen 

Transportbedrijf 

Nico de Wolff 

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

CS  

InstiturROO JD"  

De Finne 2, 8501 PC Joure, Telefoon 051 38-202 1 
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voegbedrijf  en geveirestaura tie L1/4....."r 
wpm, •~1  mi.?»  trialk.loffilt=rigion  , 
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Fok 27 / 8441  BM  Heerenveen 
Telefoon 05130-25893 

a  i;«, 	»ereuvern 

Burg. Kuperusplein 59 

Telefoon 05130 - 24899 

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

Croijlanterle 

t, • <•zz F, Griend Sport 
VOOR HET 	(- IN IEDER 

BETERE WERK "s' 	 MERK 

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

0‘i  
*mo scyk lt.-ce °i2•01-  tOg'S.  

t.14 .05  

GW1G  
0°41  

SPORTHUIS 
DE LEEUW 
DRACHT 56 -58 
HEERENVEEN 
TELEFOON 22418 

Café-Restaurant - Zaalaccommodatie 

„IIET ANKER" te Scharsterbrug 
Hollandiastraat 50 

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

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

Vraag vrijblijvend prijsopgaaf bij de heer 11. Jonkman, Tel. 05138-2350. 

Pluinnveebedrijf en eierhandel 

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

Sigaren Magazijn 'T HOEKJE 
HET Oli00 T ! A55ORTIfir TIT SICIARell SIOAFIErreto 

TEVEt15 COMPLETE 50111E111110 
"COMPAEHEM"  "OUD  flAMPE11" en "BALMORAL"  
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eN WS  

JELLE VAll DELDEt1 
MIDSTRAAT 63 JOURE - T.O.  JOUSTER  TOREN 

	• 

!Lotto:  welke  week de 
r3oaoo 	 

PRUTIO4 E1XE WEIX 
AU& IND E =II  

EN VERGEET HET CIJFERSPEL NIET 

kans van 
uw leven 

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 



WIE SCOORDEN DE DOELPUNTEN VOOR D.W.P.  

Naam 	Elftal Doelpunten 

1. Jochem Sloothaak E 10 
2. Anne Haven A 9 

Marten Woudstra B 9 

Bijgewerkt t/m 27 februari '88, 

Alleen als men 7 of meer wed- 
strijden heeft gekeept wordt 
men opgenomen in de stand. 

8 
8 
7 

A 7 
6 
5 

B 
B 
A 
E 

5 
5 
5 
5 

Naam Elft.  Wedst. Tegen Gemiddeld  

1. Bennie  van Hes 

2. Jan Knijpstra 

3. Mindert Mulder 

4. Durk  Jager 

5. Durk  Vis 

6. Marco Vaartjes 

7. Wiepie van Stralen 

4e 11 

3e 11 

le 14 

2e 15 

B 7 

El 9 

A 9  

7 0,636 

13 1,182 

23 1,643 

25 1,667 

15 2,143 

22 2,444 

30 3,333  

Schutterslijst 
	 J  

4. Henk v.d. Wal 
Jan M. Bijker 

6. Auke Bosma 
Marco Visser 

8. Harry v.d. Velde 
9. Klaas Huisman 

Willem v.d. Wal 
Bouke de Jong 
Fokke Woudstra 
Gjalt van Hes 
Anne Bijker 
Jan Schokker 

MINST GEPASSEERDE DOELMAN ..,•• 40k 41P, 
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OPROEP VOOR DE LEIDERS 

Nu het voetbalseizoen weer in volle gang is, is ons verzoek of U 
de lijsten voor de Minst Gepasseerde Doelman en de Schutterslijst 
weer wilt invullen. 

Bij voorbaat dank, 

De Redactie  

'Pak die vent in het begin lekker stevig aan. Laat zien wie je bent. Maar 
help 'm wel overeind als je 'm hebt neergeschopt. Dat maakt een 

goede indruk op de scheidsrechter.' 

-.-10-.- 
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tab  

foto E2 pupillen D.W.P. 

Staande v.l.n.r.: BERNARDUS VAN STRALEN, MARCO DE JONG, WIENAND DIJK 
(trainer), VOLKEN SLOOTHAAK, ANDRIES SLOOTHAAK (leider + supportster), 
SIETSE KEES VAN STRALEN. 
Zittend v.l.n.r.: ARJAN GAAL, HENDRIK HANS VAN STRALEN, ANNE WIERDA, 
PIET VAN DER WAL. 
Ontbreken: SIART BRUINSMA en ERIC JAN RODENHUIS. 

Plaats ze in de juiste volgorde: Sies Mulder,  Wolter  Jetten,Henkie 

Mulder, Johannes Poepjes en Willem Jager. 
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Wedstrijdverslag T.O.P. 2 - D.W.P. 2 	2 februari 1988  

Na een lange winterstop(zonder oefenwedstrijden) moesten we zater- 

dag tegen mede koploper T.O.P. 4. 
Daar dit een zware wedstrijd zou worden wisten we en we wisten wat 
ons te doen stond. Deze wedstrijd moesten afsluiten met minimaal 

I punt. 
We begonnen in de volgende opstelling:  

Bennie  
Wietse 

Jan 	Ralf 	 Tjitze 

Johannes 	Wiepie 	 Klaas 

Menno 	Andries 	Menno 

Grensrechter was onze leider Henk, die volgens de T.O.P.-spelers 

11  zeer gemeen 0  was. 

Direkt na de aftrap werd er zeer fel gespeeld door beide partijen. 

Het spel was hard maar wel eerlijk. Beide ploegen zochten de aanval 

en kregen enkele kansjes. Het geluk zat D.W.P. niet mee en uit een 

rommelige situatie voor de goal van  Bennie  wist T.0.2. 1-0 te scoren. 
T.O.P. probeerde deze stand uit te breiden en ging flink in de aan-

val waardoor Johannes een overtreding beging waardoor hij zelf ge-
blesseerd raakte. 

Het was een domme overtreding van deze 0  ervaren " speler. Ijsbrand 
kwam voor Johannes in het veld en dat was zeker geen verzwakking. 

(niemand is onmisbaar) 

Andries kreeg enkele kansen maar kon de bal niet tussen de palen 

krijgen. In de rust werd Andries gewisseld en begon onze 40+er Henk 
in de spits. Andries werd grensrechter en was na 5 minuten spelen, 
volgens de T.O.P.-spelers 0  nog gemener ", dan Henk. 
D.W.P. ging in de 2e helft goed in de aanval maar een goal bleef uit. 

De goed spelende Menno leverde een goede voorzet af, maar onze spits 

Henk kreeg de bal niet goed op zijn hoofd. De bal viel vervolgens 

voor de voeten van Bauke maar deze schoot de bal keihard 2 meter 

over de lat. T.O.P. bleef gevaarlijk en onze achterhoede moest enke-

le keren flink ingrijpen. D.W.P. hield veldoverwicht maar kon dat 

niet in een goal omzetten. De inzet van de D.W.P.-spelers was zeer 
goed en er werd goed gespeeld. 

Speler van het 4e elftal  
	 ===== 	  

Overschrijvingsperikelen 
'Waarom ik weg ga? Nou gewoon, ik wil nu wel eens naar een club 

waar het tiende net zo belangrijk is als het eerste.' 	 Twijfels op de stip 
De strafschopnemer die een vaste hoek heeft, overweegt, als hij de bal 

op de stip legt, toch nog even de andere hoek te nemen, omdat hij 
bang is dat de keeper zijn vaste hoek kent. 



Onderlinge zaalvoetbaltoernooien 
Het onderlinge zaalvoetbaltoer-

nooi van de aktieve verenigingen 
Balk, DWP, GAVC, Langweer, Re-
nado,  SC  Joure ;:n VVI is gesloten 
op zaterdag 2"? februari 
Hiermee kwam dus een eind aan 

het boeiende zaalvoetbaltoernooi, 
waarbij ook dit jaar weer genoten 
kon worden van goede sport en 
een reusachtige sfeer. Een derge-
lijke opzet voldoet zeker aan de 
verwachtingen. Het biedt de jeugd 
van de organiserende verenigin-
gen de gelegenheid om in de lange 
winterstop ook aktief te zijn. De 
aktieve kommissie zal dan ook ze-
ker een goede zaak dienen door 
hiermee door te gaan. Slechts één 
aspect kan eventueel roet in het 
eten gooien: de kosten. De ge-
meentelijke instanties zouden er 
goed aan doen, om de huurprijzen  

van de zaaluren te verlagen naar 
het huidige nivo van de berekende 
trainingsuren. Hierdoor zijn dan 
de verenigingen in staat om ook 
in de stille winterperiode aktivitei-
ten te ontplooien, waardoor zij een 
betere binding krijgt met haar 

De eindstanden: Poule F Sc. Jou• -
re F3 8-13t4-6; Sc. Joure F 28-11/ 
8-4; V.V.I. F 1 8-9/15-13; G.AV.C. F 
1 8-5/6-12; Renado F 1 8-3/1-19; 
Poule F 2: Sc. Joure E 2 6-9/16-10; 
G.A.V.C. E 1 6-6/13-10; D.W.P. E 1 
6-5/11-13; Renado E 1 6-4/6-1.3. 

Eindstand poule D2:  SC  Joure El 
6-8, 16-7; Renado D2 6-6, 7-10; 
Langweer D1 6-6, 12-15;  SC  Joure 
D4 6-4, 6-9. 

jeugdleden. In de zomerperiod,  
heeft men ook al te kampen ml• 
een lange stille periode, door d 
vakanties en de „nodige" lanv 
verzorgingstijd voor de beschi; 
bare velden. 

Eindstand-poule 151: Renado-  D1 6-
10, 25-7;  SC  Joure D3 6-10, 17-8; 
DWP D1 6-3, 5-18; VVI DI 6-1, 5- 
19 

E2: SC Joure E3 6-11, 18-3; SC 
Joure Fl 6-8, 12-7;  Langweer  El 
6-4, 3-9; DWP E2 6-1, 1-15. 
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. . •-•-•-•- EEN JEUGDTRAINER MET UITSTRALINC 
De roep om bétere training en 
bétere begeleiding klinkt de afgelo 
pen tijd steeds luider. Er is op dit 
punt natuurlijk ook al wel iets ge-
beurd. Dank zij de inspanningen 
die de KNVB en de NKS zich 
hebben getroost, zijn er intussen 
heel wat jeugdvoetbaltrainers die 
haarfijn aanvoelen dat het plezier 
van de voetballers op de eerste 
plaats komt. 

BETER VOETBAL 
Wanneer de jeugdige voetballers 
plezier hebben, beleeft hun trainer 
eveneens vreugde. Dát is de volg-
orde. Op die manier draagt u er 
eveneens toe bij dat de speler beter 
leert voetballen. Dit alles en nog 
veel meer wordt duidelijk gemaakt 
in een speciale cursus jeugdvoet-
baltrainer. 

SPELVREUGDE 
Een trainer die in staat is de vonk 
op de spelers over te brengen, is 
voor de club van veel belang. Véél 
vreugde betekent veel jeugdleden. 
Vandaar dat er bij menig club op 
wordt aangedrongen dat de jeugd-
trainers een jeugdvoetbaltrainers-
cursus van de KNVB volgen. In 
een aantal gevallen betaalt de club 
het cursusgeld. 

PRAKTIJK 
De nieuwe cursus jeugdvoetbaltrai-
ner omvat twintig lessen van drie 
uur. De nadruk ligt op de praktijk. 
Daarvan neemt het leren coachen 
en trainen van jeugdspelers de be-
langrijkste plaats in. Daarnaast 
wordt de cursist geacht minstens 
één uur per week jeugdspelers te 
trainen bij een vereniging, teneinde  

het geleerde meteen in de praktijk 
te brengen. Weg dus met rondjes 
lopen; geen Coopertest meer, maar 
voetballen. Dát is het uitgangspunt 
van de nieuwe cursus. 

COORDINATOR 
Wie het diploma heeft, is in staat in 
samenwerking met de hoofdtrainer 
het jeugdafdeling van de vereni-
ging te coördineren. Want de cur-
sus bevat ook onderdelen als: be-
geleiding van andere jeugdleiders 
en het ontwikkelen van een jeugd-
plan in de club. 

WIE 
De cursist moet minstens 18 jaar 
zijn. Hij dient eveneens een vaar-
digheidstest af te leggen. Boven-
dien zal men tijdens een gesprek 
zijn of haar motivatie met betrek-
king tot training en begeleiding van 
jeugdspelers moeten kunnen toe. 
lichten. 

WAAR 
Bij het vaststellen van de plaats 
waar de cursus wordt gegeven 
wordt er naar gestreefd om reistijd 
en reiskosten van de cursist zo laag 
mogelijk te houden. In principe kan 
de cursus dus overal plaatsvinden. 
Ook bij een vereniging. 

WAT KOST HET... 
De kosten bedragen 195 gulden per 
deelnemer. Dit bedrag is exclusief 
de kosten voor boeken en dergelij-
ke, die ongeveer 60 gulden bedra-
gen.• 

EK-EFFECT EN HET LEDENBESTAND 
Bij de Stichting Sport en Spel springt men nfet nauwkeurig om met 
prognoses. In het Jaarbericht '87 maakten de dames en heren het wel 
ere bont. Zo werd de argeloze lezer er op voorbereid dat rond de 

voetbal niet langer over het grootste ledenaantal in dit 
land ial beschikken. 	De lezer van Voetbal Totaal weet beter. In het openingswoord van de 

Algemene Vergadering Amateurvoetbal liet voorzitter Marten Kaster-
mans al weten dat de inspanningen die men zich in alle geledingen van 
de voetbalwereld getroost, niet hebben nagelaten effect te sorteren. 
Komt het door Vier tegen Vier dat de jeugd de velden niet meer de rug 
toekeert? Of is het het  Ajax-effect dat de terugloop zo sterk heeft 
afgeremd? Feit is wel dat als de voetballerij een paar jaar geleden niet 
wakker zou zijn geschud en had volhard in een té passieve houding, dat 
dán de Stichting Sport en Spel wellicht het gelijk aan zijn kant had 

gekregen. 
Nu zit men er glad naast en doet zich alleen het vervelende feit voor dat 
lokale overheden zich in hun beleid incidenteel laten leiden door de 
krantepublicaties, die het veel te negatieve verwachtingspatroon van de 
SSS onvermijdelijk tot gevolg hebben gehad. 
Gelukkig is de voetballerij flexibel en veerkrachtig. Ook deze naweeën 
komt men wel weer te boven. Nu Oranje zich heeft geplaatst voor West-
Duitsland, verkeren we bovendien in de blijde wetenschap dat het EK-
effect de komende tijd eveneens merkbaar zal zijn in de wijze en de mate 
waarop de jeugd volkssport nummer één zal willen beoefenen.• 



TELEFOON 1597 ROTSTERHAULE 
STREEK 125 
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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 

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

EN DOE-HET-ZELVER a  
MIDSTRAAT 151 - JOURE 

REGTS 

'ME ilk 	`IM 	'MOM 

MN NEI DE  HAL!  
uroansciala fan 9.00 oant 19.00 

tie loponIngellIdon binne: 

°era 
treads fan 9.00 oant 21.00 owe 

OEKOER 
OE /DOWER 

•IIMI MEL '1 Mr" 	91~111. 	~11ffilk  

Eft FOAR WENNINGYNNOCHTINO 

VIDEOTHEEK 
LEKTCKIRHAL 

FOTOHANDEL 

MIDSTRAAT 153- JOURE 

Snel, voordelig 
en goed. 

Stomerij ouderwets 
goed en niet duur. 

SPORTKLEDING 
SPORTSHIRTS 
KOUSEN 
	Ga eens een praatje maken 

met uw sportspeclalisl BROEKJES 
ROKJES  
Adidas-, Puma. an Quick  
SPORTSCHOENEN 

Midstraat 39 
Tel. 2647 

Ook het speciale adres voor 
HENGELSPORTARTIKELEN  

GLAS 

'T IS NAAR EEN WEET, 
WAAR VOORTREFFELIJK EET 

CA HET EENS BIJ ONS PROBEREN, 
EN CE  MT  NOOIT BETER 
ADRES BEGEREN 

CAFETARIA "T 	 " 
G. de Graaf, 

naast  de Jouster Toren. Tel. 3390  

Teo  en Tineke Feenstra 

Midstraat 102 —Joure — Tel 2458 

Vellig autorijden met onze rijopleiding 

AUTORIJSCHOOL VALKEMA 
VAMOR/M1 

SCHEEN 53 - JOURE. 2T 05138-2964 

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

Bel vrijblijvend voor al uw informatie boven- 
staand telefoonnummer 

SCHOEN REPARATIE 



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

Uitslagen, stan-
den, topscorers. Na-
tionaal én inter-
nationaal. 't  Hottest 
news  zo'n 12 keer 
per dag ververst! 

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

06-91122333  
VASTE DAGENLVASTE ITEMS + LAATSTE NIEUWS: 
MAANDAG DE KRAMER WE MFOO-UITSLAGEN EN EFAINDALAKING VAN Of VOSI~ VAN RET WEEXINO 

DINSDAG >OM I REDEMSTAD T MOE StatkamsONTTEItSTROF FE + TO TO TV5 000'2  FEN  WINN NFIMIUk.NDER 

WOENSDAG rtoof 0,12RM/a lAT VOEMAI I munAnorat.  MEWS  OM WO~GYADETIDOEN 

DONDERDAG ANDAS"PlOEG VAN HET vox  swam+  EN  WADES, MOMS  To m suRDER, vrYstAGENE.c. 

VRIJDAG BEIANGRUKSTE ITJ"WS UR UWE  WYE  

ZATERDAG o FiA,.*ElYSTE ~MS  MEWS*,  urrsuctm Du  nun°  EN e+Gamo 
ZONDAG WAAGE N NAT10/LkAt EN IHTEINATIOUAAI VAN LATEIDAO EN LAATSTE EREOMEX-KBAYS 

'T IS WEER  FUN  LANGS DE LIJN 

KOM VOETBALLEN! 

 

e 1  it  OM 

iif - voetbal 
vereniging 
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AANMELDEN BIJ R.VISSER—DE VRIES 051374739 

- - feerlastra 
vierwarming 

  

 

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

• 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: 03200-44484  

...zorgenvrij met feenstra installaties 



SPORT-MEDISCH 
ALLERLEI 

SPORTLETSELS I; DE ZWEEPSLAG  

De kuitspier (m. gasbrocnemius) is een tweekoppige spier die van 
het kniegewricht naar het enkelgewricht loopt en de contour van 
het onderbeen vormt. Onder de kuitspier ligt de scholspier (m. soleus), 
de kuit- en scholspier lopen in een dikke achillespees naar de 
enkel toe. 
De kuitspier bestaat uit een binnenste en buitenste kop en zorgt 
ervoor dat je kunt traplopen, op de tenen staan en goed kunt afzetten. 
Vooral bij sporten waarbij plot3eling moet worden bewogen zoals 
volleybal, tennissen en voetbal komt het vooral bij spelers ouder 
dan dertig vaak voor dat de spier breekt. Dit breken gebeurt 
meestal op een plaats halverwege de kuit, waar het spierweefsel. 
in de pees overgaat. (en dan vooral vaak bij de binnenste kop). 

-Wat merkt men;  
Men voelt vaak een zeer sterke pijn ter hoogte van de kuit., men 
verdenkt anderen ervan iets tegen hun kuit aangegooid te hebben, 
soms hoort men een scheurend geluid, men kan vaak de wedstrijd 
niet vervolgen. 
-Wat kan men vinden bij nader onderzoek;  
Op genoemde plaats vindt men een sterke drukpijn, 
het optrekken van de tenen richting hoofd is sterk pijnlijk, 
aanspannen (op de tenen staan) is zeer pijnlijk, 
er kan een zwelling zichtbaar worden. 
-Wat is de eerste hulp;  
Men moet meteen eerste hulp toerassen, zoals bil elk sportletsel 
bestaat dit uit RADIJS 
-13; Rust; doorgaan met sporten zal de toestand verergeren 
-A; Altijd hoog; door het geblesseerde lichaamsdeel hoger te 

houden dan het hart zakt het overbodige vocht 
onder invloed van de zwaartekracht weg. 

-Ijs; Koude vermindert het bloeden van beschadigde bloedvaten en 
kan zo de zwelling verminderen, daardoor kan later weer eerder 
met sporten worden begonnen. 
-D; druk; na het afkoelen kan men een elastische zwachtel aanbrengen 
om verdere zwelling te voorkomen (samen met hoogleggen). 

Men kan de eerste 48 uur doorgaan met afkoelen, bijvoorbeeld 
enkele keren per dag. Na 48 uur kan men beginnen met warmteomslagen. 
-Bij veel pijn en zwelling kan met het beste een fysiotherapeut 
of dokter raadplegen voor nader onderzoek. 
-Hoe gaat het nu verder;  
De eerste twee dagen kan met het beste eerst op krukken lopen. 
Omdat het spierweefsel betreft gaat de genezing redelijk snel. 
Na twee tot drie weken kan men weer voorzichtig gaan hardlopen, 
wanneer dit pijnloos mogelijk is kan met ook weer voorzichtig gaan 
rekken. gén week na het pijnloze hardlopen kan weer met voetbaltraining 
begonnen worden. Wel moet de spier goed op lengte zijn gebracht. 
-Voorkomen;  
Dit is mogelijk als de speler voordat hij aan een wedstrijd of 
training begint een goede warming- up houdt en zijn spieren goed 
op lengte brengt. Men kan dus zelf veel doen aan het voorkomen 
van zo'n pijnlijk letsel. 
-Bij twijfel kan men altijd het Gezondheids- en Sport instituut 
consulteren. 

T. Waterlander, GSI  
'Dokter, mag ik een verwijskaart voor de fysiotherapeut van u?' 

'Ojee, heb je gisteren weer gevoetbald?' 
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GS I SPORTCARE INTERNATIONAL 

Joure, Zuiderveldstraat 22 
Oudehaske, Jousterweg 239 
Rotsterhaule, Streek 143 
Delfstrahuizen, Marwei 26-a 

  

Sportverzorging voor: Volleyballers - Voetballers - skiers - ten-
nissers - langlaufers - surfers - fitnessers - 
schaatsers - hockeyers - hardlopers - zwemmers. 

Optimale verzorging door sportmassage, oefentraining en electronische 
en laser behandeling. 
PREVENTIEF 	 CURATIEF 
ter warming up 	spierpijnbehandeling 
ter voorkoming van blessure 	blokkeren van vermoeidheid 
ter verbetering prestaties 	afvoeren van afvalstoffen 

Door U zelf aan te vragen bij een onzer medewerkers. Geen verwijzing  
van igiNgEs noodzakelijk. Geen toestemming van ziekenfonds of ver-
zekering nodig. 

KOSTEN: F5,-- contant per behandeling. 
AFSPRAKEN: kunt U maken tijdens spreekuren in geval van acute hulp 

kunt U zo bij ons binnenlopen. 
== = = = = 

Vrijdag 19 februari was de zevende 
ronde van dit seizoen met 28 deelnemers. 
De prijzen werden als volgt verdeeld; 

Winnaars ronde  
1. Jitse de Vries en M. Rondhout 
2. P. Hogenberg 	en H. Mulder 

Verliezersronde  
1. Mevr. de Vries en J. Zwart 
2. M. Modderman 	en H. Visser 

Poedelronde  
1. P.K. de Jong en Henk de Vries 
2. R. Vaartjes en B. Zwart 

De competitie wordt nu aangevoerd door M. Rondhout met 42 
punten. Dan volgen P.K. de Jong, H. Zwier en J.C.P. de Vries 
met 36 punten en J. Zwart en Jetse de Vries met 34 punten. 

B. de Vries  

Wellicht ten overvloede, 
hebben toegang, iedereen 

Een kantine waar geen marmeren tegel in de muur zit 
gelegd door...' is geen kantine. 

niet alleen leden van de v.v. D.W.P. 
is van harte welkom. 

met 'Eerste steen 
Twijfels op de training 

De speler die het trainingsveld betreedt, daar een bal verleidelijk ziet 
liggen, maar zich er terdege van bewust is dat het slecht voor z'n 
spieren is om die bal zonder warming up een lel op doel te geven. 

-.-14-.- 



WEDSTRIJD 
VAN DE DAG: 

wEDSTRUD 
VAN DE DAG. 

DWP 1 - Oeverzwaluwen 1  

Sintjohannesga - Wij moestenzaterdagmiddag half 2 aanwezig zijn, voor eerst 
een bespreking en een heerlijke bak koffie vooraf wist ons wat ons te wachten 
stond, gelijk spel of winnen dus! 
Eerst moesten we nog op de foto voor de  Jouster  Courant, want onze nieuwe spon-
sor  Durk  Jansen Ambachtelijke Slagerij uit Rotsterhaule had ons weer in nieuwe 
shirten gestoken. 
Vaarwel Speelclub Joure of zoals de mensen van de kant ook wel eens zeiden: 
Is dat Sportclub Joure, wat wij natuurlijk altijd opvingen als een belediging. 
Maar goed, dat zullen we nu niet meer horen, gelukkig. Een sponsor uit eigen 
dorp is altijd leuker. 
Het stadion van v.v. D.W.P. was goed gevuld en met  Age  zijn loten verliep het 
ook prima, vooral omdat er ook veel supporters uit Koudum waren meegekomen, 
overigens zonder succes! 
Maar het publiek van D.W.P. moedigden de spelers goed aan en het liep gesmeerd 
met onze ploeg. Maar goed, het zou niet gemakkelijk gaan om van de koploper te 
winnen, want uit wisten we al met 4-2 te verliezen, maar thuis waren en zijn 
wij nog steeds sterker als uit, vreemd hè! 
Maar wij wisten twee punten, het moest kunnen. We kregen volop kansen, maar 
zonder succes. Teuntje probeerde het wel, maar onze achterhoede lachte om hem 
want hij kwam er niet door. Overigens Teuntje viel niet eens op! 
Wij werden steeds feller en technisch iets beter, zodat Wijnand Dijk kon scoren 
in de 45e minuut, een streep, de keeper heeft de bal nooit gezien. 1-0 Dus, en 
terecht. Het publiek van Koudum was opeens stil en het publiek van D.W.P. juich-
de maar, gezellig hè. De scheidsrechter floot af voor de eerste helft; gunstige 
stand 1-0. 
Eerst maar een bakje thee van onze terreinmeester  Age,  wat overigens best 
smaakte, alleen wat te weinig suiker. Maar goed, dat merkten we niet eens na 
zo'n eerste helft. Het publiek kon in de rust eerst wel één kopen op die 1-0 
voorsprong, maar ja, we waren er nog niet. 
De tweede helft was nog beter, maar Oeverzwaluwen probeerde eerst nog eens wat 
en kreeg nog heel wat gevaarlijke kansen, maar wij bleven goed geconcentreerd 
voetballen. Maar toch in de 57e minuut werd het 1-1 door een lullige goal trou-
wens. Maar goed, het publiek van Oeverzwaluwen kon toch nog even juichen voor 
korte duur trouwens. 
Maar goed, wij bleven wakker en zeiden tegen elkaar: Jongens, niets aan de hand, 
gewoon doorgaan en de draai weer oppakken. 
Oeverzwaluwen kwam af en toe nog wel tot een leuke aanval, overigens zonder 
succes, want wij werden weer wat sterker en kregen de macht weer eens in handen. 
Het werd levensgevaarlijk voor het doel van Oeverzwaluwen. En de kansen van 
Oeverzwaluwen namen steeds meer af. Winst voor ons zou dan ook wel verdiend 
wezen, maar goed, het stond nog steeds 1-1. 
Maar een aanval over links zorgde voor uitkomst. Een sterke pass van uwe Jesper 
Olsen in de benen van Klaas Huisman zorgde voor 2-1. Oh, wat waren wij blij. 
2-1 Een kwartier voor het einde, en stil was het publiek uit Koudum weer. 
Eindelijk floot de scheidsrechter dan ook af. Alhoewel ik dacht dat die scheids 
geen klok kon kijken, was de wedstrijd toch gebeurd. Een 2-1 overwinning op 
de koploper was toch pure klasse. Onder de douche was het groot feest natuurlijk 
en van onze sponsor kregen we 2 pilsjes per man. Die hebben we even lekker op-
gedronken (gezopen) na deze fijne overwinning.  Durk  bedankt, hè! 
Onze trainer en leider natuurlijk waren ook dik tevreden na zo'n overwinning. 
Onze nieuwe kostuums brachten ons wel geluk! 
Volgende week de wedstrijd Woudsend - D.W.P., aanvang 14:30 uur. Thuis hebben 
we gewonnen met 4-1. Nu maar zien. Een punt moet er altijd inzitten. 
Publiek bedankt voor jullie steun! 

Van uwe (kleine) Jesper Olsen. 

'Zeg, weet jij nog een veldje waar we vanavond dat caféwedstrijdje 
kunnen spelen? Ons eigen veld is namelijk gisteren ingezaaid...' 

—.-15—.— 



• MASSEUSES 
GEBRUIKEN ZE 

(ALS 'T UIT DE HAND LOOPT) 

* Ambachtelijk Slagerij Jansen en Garage Bijker de nieuwe shirt-

sponsors zijn van het le elftal? 

* scheidsrechter Minne Modderman zijn konditie op het D.W.P.-veld 

op peil houdt, dit om in Zeist goed voor de dag te komen bij 
de konditietesten? 

* het traditionele A-junioren-toernooi weer op 30 april (Konin-
ginnedag) zal plaatsvinden? 

* dit toernooi voor de derde keer plaatsvindt en dat en zoveel 
keer Garageoedrijf Bijker weer de sponsor is? Bijkertoernooi. 

* Gerrit Weide ook de trainer wordt van het nieuwe seizoen? 

* zaterdag 27 februari een tragisch familieleed plaatsvond; 

Jaap van Hes liep een hersenschudding (?) op in de wedstrijd 

IJ.V.C.-D.W.P. en Jolt Jager brak een middenvoetsbeentje tijdens 
D.W.2.-Oeverzwaluwen? 

* (speciaal voor de vrouwelijke fans) Rintje Heeringa al enkele 

maanden op zichzelf woont en dat hij niet lang daarna gebles-
seerd werd door een liesblessure(?). 

De redaktie nam eens een kijkje, konstateerde een gezellig in-
gerichtte woning en ving uit een telefoongesprek van Rintje de 

volgende zin op: Rintje hoe is het met je pi...1? 
* Onze vraag nu; Hoe ontstond nu deze liesblessure? 
• 44nvan onze leden na een avondje bowlen nog met de bowlingschoenen 

aan thuis kwam? 

* wij hem adviseren om gelijk na een voetbalwedstrijd zijn voetbal-
schoenen uit te doen. 

* de redaktie voor Alie (verzorgster) nog een onderstaande tip 
heeft? 

• de redaktie nog steeds in  af- wachting van slaatjes is? 
* voor het komende nederlagentoernooi van het le en 2e elftal 

VOEGBEDRIJF S.V.S. de sponsor is? 

Elke zichzelf respecterende scheidsrechter zou een degelijke 
warming-up moeten maken om vooral in het begin van de wedstrijd 

niet door snelle acties te worden verrast. Waarom stelt de KNVB zo'n 
warming-up eigenlijk niet verplicht? 

-.-16-.- 

'Sorry, jongen, tijd is tijd, dit doelpunt is niet geldig,' sprak de 
scheidsrechter tegen de speler die zojuist, een halve seconde na het 
laatste fluitsignaal, met een droomgoal zijn ploeg het kampioenschap 

dacht te hebben bezorgd. 



HERMAN 
KLEINSMIT  

uw echte warme bakker 

In koopcentrum JOURE 

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

SIGARENNIAGAZWN 

DE HEY 
DE  'JERK  3 JOURE 

TEL. 05138.3501 

look Inleveradres 
voor toto en lotto) 

Henk Zoelendal Sport 
illdstrast 55 -Jowl  -til.  05138-3880  

UW ADRES VOOR ALLE 
SPORTBENODIGHEDEN O.A. 

VOETBAL—, ZAALSPORT—, LOOP—
EN TENNISSCHOENEN 

SHIRTS, BROEKJES, KOUSEN 
TRAININGS— EN JOGGINGPAKKEN 

TENNIS— EN ZWEMKLEDING  

4(j) 

PEUGEOT  
Scheen 51 

Joure 
tel. 05138-3355  

TALBOT - PEUGEOT-DEALER 

TALBOT 

  

• 

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

Voor: LUXE GESCHENKEN 
TUINMEUBELEN 
HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN 

voor al uw voeg en 
restaurafiewerkzaamheden 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 
werkzaamheden 
001.05138.0211 tigg 2284 

Brilmonturen  venal  140,-

Contactionzen 

Contact lensvloeistof  fen  

Foto.. en Filmartikelen  

Fete's  in 2 dagen klaar 

Op vertoon van  doze 
advertently  geven wij 
10 olo korting bij aankoop 
van oen complete  brit.  
(montuur • glazen) 

IfEG22 
MIDSTRAAT 143 TELEFOON 
8501  AK  JOURE 05138-5254 

tlo r.k. kerk 



handel in bouwmaterialen 
kunststofkozijnen  en 
aanverwante artikelen 

Bouw- en Aannemersbedrijf 

FA. H. FABRIEK 
EN ZN. 

Streek 59 
St, Johannesga 
Tel. 05137-1207 

II 
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M ADM 

VEEHANDEL Fa. PEN 
VOOR AL UW VEE, GEEF HET 

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

8463  YE  ROTSTERHAULE 
tel. 05137 - 2071 

Streek 87 
8464 NG SINTJOHANNESGA 
tel. 05137 - 1340 

us 

containersvanuitHeerenveen.. 
vooráluwafvalstoffen 

LEDIGEN één of meermalen 
per week volgens vast 
routeschema.  

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

iba heérenveen 

Tel. 05139-545  Tevens mini-containers. 

, Rabobank 
adamickiaavu, 

61,2eit   

Heerenveen, BURG. KUPERUSPLEIN 31/ 

KATTEBOS 146/CRACKSTRAAT 21/TOLHUISWEG 12/ 

Rotsterhaule,  STREEK 138 

De 
adver teerders 
maakten deze 

uitgave 
mogelijk. 
Bedankt 

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

met  melkproducten doordeweekse 
en boodschappen 

DAGELIJKS VERSE groenten  en  fruit 

Polle 3 
Jelle de Jong 

tel. 05137-1707 !gRV 

TECHNISCH BEDRIJF 

/541])(MINWWW_ 

OUDEHASKE JOUSTERWEG 92 
TEL. 05130-77370 

MUNNEKEBUREN-SCHERPENZEEL 
GRINDWEG 168 TEL. 05618-230 
Radio, televisie, elektr. artikelen, stofzuigers, 
koelkasten, wasautomaten enz. - 

ERKEND INSTALLATEUR 

Jan Stuiver 
Pr. Marijkeweg 35 
tel. 05137~1070 

***************************** 

fnv 
Voor alle WERKGEBIEDEN 

en ook voor 
UITKERINGSGERECHTIGDEN 
Want een ieder heeft 
zijn PLICHTEN maar  
óók  zijn RECHTEN. 
Voor inf.: W. ZWART 

*STREEK 81 SINTJOHANNESGA * 
tel. 05137-2019 
;******************,.*******4ij; 
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