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De zekerheid met prijs en 
kwaliteit gebéct te zitten! 

STREEK 180 -ROTSTERHAULE -1EL05137-1310 
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Garagebedrijf 
BIJKER  

A.P.K. - Reparatie - Onderhoud en Handel 
Streek 130 - 8463 NE Rotsterhaule - tel. 05137-1560 
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koelvloeistof 
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mistlampen 
ruitentvissers 
uitlaten 
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TWEEWIELERBEDRUF 

J. KRIKKE  
Streek 107 • ST. JOHANNESGA 
Telefoon 1487 
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Vierhuisterweg 25 

	
BOERDERIJ- 

VIERHUIS 
	

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

	
BRUIN  CAFE 

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

404 /  
ZENTROSPORT  
INTERWMONAL  

Voor  CI  uw  SPORTEEMODICIDNEDEN 
on man 00ED  ADVIES  
Is het haste .drew 

JAC. DE VRIES 
Dracht 32 
Hearenvean / tel. 24969 

HOGEDIJK 126 SINT JOHANNESGA 
TEL: 05137-1818 

6 types, van 45,5 tot 61 kW 
(62- 110 pk) 

met 2- ot 4-wielaandrijving 
met 50' wieluitslag 

501 revolurionaire rrekkereerie mat 	•'Eleetronie' hefinrichting met 
'Autotronie transrmssee.regeling 	eeneorpannen voor  intent  nauw. 

• Supeogelurdsarrne veilfgheidskebine 	lorurige en *none werking 
(beneden 75 dB(A)) met veel mirnie 
en goed licht voor,  Wrier  en  odd)  

• Volgesynchroniseerde transmiserk. 	•Optie: 'Datezionie nekkerpreele. 
met 16. 32 0( 48 verenellingen: 	lie.monnor met progrernmeerbare 
znetheden arm 0.4 101 42 kro/uun 	voelaripregeting en "vergelokancre 
voor- en eehrenot 	 mode"' 

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

Mechanisatiebedrijf 

—Akkerman 
Streek 36 Sint Johannesga 	Teleloon 05137-1283/1239 

pebroeders de V oning 
oedkoop 	waliteit  
VOOR EEN GROOT ASSORTIMENT 

TUIN-EN KAMERPLANTEN! 
en 

NATUURLIJK OOK VOOR 
TUINAANLEG EN ONDERHOUD 

NAAR 

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

Debitant der Nederlandse Staatsloterij 

A. van Zwol 
Streek 131 Rotsterhaule 
telefoon 05137-1494 
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"It Wite Pealtsje"  
voetbalvereniging  
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Geachte lezers en lezeressen, 

Het clubblad is weer klaar. Dankzij 

uw medewerking hebben we de pagina's 

weer kunnen vullen. 

Het kan echter NOG beter. 

De wedstrijdverslagen bijvoorbeeld, 

deze keer hebben we maar een viertal 

wedstrijdverslagen binnen gekregen. 
Van de 	 Wij willen jullie toch verzoeken om een 
redaktie- 	wedstrijdverslag te maken van de ge 
tafel 	 speelde wedstrijden. Het hoeft niet een 

groot verhaal te worden maar een duide- 

lijk beknopt verslag voldoet ook. Dit geldt dus voor jong en oud. 

Mocht U verder nog mededelingen of opmerkingen hebben, onze kopij-bus 

hangt in de kantine. 
Verder hebben we weer de gebruikelijke rubrieken zoals; De aktiefoto 

van de Maand, In In sulvereb rane en in het Intervieuw van de Maand 

nog een oud-voetballer van D.W.P. aan het woord. 

Ook wordt er weer op 30 april a.s, het jaarlijkse BIJKER A-junioren 

voetbaltoernooi georganiseerd. U bent van allen harte welkom. 

Hierbij willen wij het weer laten wensen jullie veel leesplezier. 

F  INGEZONDEN  ell De redactie.  

 

Ik ben met het eerste mee geweest, want ik heb de kleurplaat-
wedstrijd gewonnen. 

Eerst kreeg ik een voetbal met alle handtekeningen van de spelers 

en een clubvaantje. Toen gingen we naar Wirdum, ik reed met Klaas 

Veenma mee. Daar moesten ze eerst intrappen en ik mocht meedoen. 

Toen begon de wedstrijd, ik zat in de dug-out met de trainer en leider. 
In de 2e helft kregen we een goal tegen. Ze vonden het niet leuk, in de 
auto op de trugreis zaten ze nog te mopperen. 

Toen we bij de kantine van D.W.P. terug waren, kreeg ik nog een ijsco. 
Het was een leuke middag. 	Bedankt allemaal!!!! 

Sietse Kees van Stralen E2 pupillen. 
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Personalia; 0. Nauta, 50 jaar en veehouder van beroep 
wonende te Haskerhorne, Jousterweg 16. 

Ik ben in 1948 lid geworden van de voetbalvereniging D.W.P. en 
hen geëindigd in 1962. 

Ik heb in het begin enkele wedstrijden gespeeld in de A-junioren 

en daarna tot de winterstop in het 2e elftal van D.W.P. De rest 
van het seizoen heb ik toen niet meer gevoetbald in verband met 
familieomstandigheden. 

Hierna heb ik altijd in het le elftal van D.W.P. gespeeld. Het laa. te 
seizoen heb ik beëindigd in het tweede elftal. Ik speelde toen 

o.a. met Henk Visser en U. Akkerman, S. Mulder en Y.Waterlander. 

Het mooiste wat ik mee heb mogen maken bij D.W.P. was, dat wij in 
drie seizoenen tijd van de 3e klas F.V.B. naar de 4e klas K.N.V.B. 

doordrongen. Hierna behaalden wij ook nog eens kampioenschap in de- 
ze klasse. 

Mijn slechtste herinnering is wel, dat wij degradeerden uit de 4e 
klas K.N.V.B. na vele jaren van successen. En jaar later promoveer- 

den wij gelukkig weer naar deze klasse. Mijn favoriete plaats in 
het elftal was linksbinnen. 'Ik was helemaal geen schutter en heb in 

al die jaren ook niet veel gescoord maar mijn medespelers verstonden 
die kunst wel goed, dus helemaal geen probleem. 

Ik heb niet in een bestuur van D.W.P. gezeten. Ik ben daar absoluu 
niet geschikt voor want ik heb de pest aan vergaderingen. Ik ben nu 

nog donateur en kom nog geregeld naar de wedstrijden van het eerste 
kijken. 

Het verschil van het voetbal nu en vroeger is dat er nu veel te hard 
gespeeld wordt, en dat er gekankerd wordt op de scheidsrechter. De 

scheidsrechters moesten dan ook veel strenger optreden. 
Mijn favoriete voetbalclub is Feijenoord. Mijn favoriete voetbalcom- 

mentator is wijlen Theo Koomen vanwege zijn meeslepende commentaren 
en stortvloed van woorden. 

Ik heb verder weinig hobby's. Ik mag af en toe wel eens een goeie 
film zien en hou van een wandeling of fietstocht te maken. 

De nieuwe trainer: 'Het spreekt vanzelf dat iedereen bij mij een eerlijke 
kans krijgt. Maar het liefst zou ik een mengeling zien van routine en 

jeugdig enthousiasme.' 	 Kon je vroeger met stalen neuzen ongelimiteerd je gang gaan, 

_ 2  _ tegenwoordig levert één punter je door dat veel te soepele leer 
minstens een paarse teen op die een volle week pijn doet. 



vervolg Intervieuw Van De Maand  

Verder lees ik de krant van A tot Z en af en toe lees ik eens een 

boek. 

Over het huidige voetbal wil ik nog het volgende zeggen; Ik vind dat 

er veel aanvallender gevoetbald moet worden en dat men meer respect 

krijgt voor de tegenstander. 

Verder hoop ik dat het D.W.P. goed mag gaan in de 4e klas K.N.V.B. 

en ben van mening dat het nog veel beter kan, als ze bal meer het 

werk lieten doen. De techniek zou meer bijgeschaafd moeten worden. 

Hier wil ik het graag bij laten. 

U. Nauto  

De redactie wil de heer Nauta hartelijk bedanken voor zijn spontane 

inbreng en wenst hem nog vele sportieve jaren toe. 

Test uw kennis der 
spelregels 

(1 pnt.) 

2. Wat is het verschil tussen een directe en indirecte vrije schop? 	(2 pnt.) 

3. Wat zijn de clubkleuren van Go  Ahead Eagles? 	 (1 pnt.) 

4. Wanneer mag een doelverdediger wel worden aangevallen? 	(2 pnt.) 

5. Hoe heet het stadion of terrein en wat is de plaats van S.V.V.? 	(1 pnt.) 

6. Wat moet de scheidsrechter beslissen, indien de doelverdediger 
een aanvaller een stomp geeft, terwijl zij zich beiden in de ruim- 
te achter de doellijn voor de doelnetten bevinden? 

7. Wat zijn de clubkleuren van Haarlem? 

(2 pnt.) 

(1 pnt.)  

1 . Hoe  heet het stadion of terrein en wat is de plaats van Vitesse? 

Even katten: LIJST VAN AUTO-AFKORTINGEN. 

Alleen Lastige Flut Auto's Roesten Onder Meest 
Eenvoudige Omstandigheden. 
Als U Duwen Interesseert. 
Autotechnisch Uitgestorven Stuk Techniek In Nood. 
Bijzonder Lullig. 
Boeren Mest Wagen. 
Claxon Indrukken Terwijl Roestig Onderstel Even 
Nivelleerd, 
Duwen Anders Fietsen. 
Dit Autootje Is Helemaal Auto Technisch Sloopklaar 
Uitgerust. 
Door Allerlei Interessante Mechanieken Langdurig 
Extravagante Reparaties. 
Door Allerlei Technische Snufjes Uitermate Noodbe- 
hoevend, 
Duitse  Kinder  Wagen. 
Fanatieke Egoistische Rakkers Rijden Alleen Ras- 
echte Italianen. 
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Alfa Romeo 

Audi 
Austin 
B.L. 
B.M.W. 
Citroen 

D.A.F. 
Daihatsu 

Daimler 

Datsun 

D.K.W. 
Ferrari 
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VAN DE DAG: 

Zaterdag 19 april 	D.W.P. 4 - Q.V.C. 3 	3-2  

Op een moeilijk bespeelbaar veld, dat voor een Europacup wedstrijd zeer 
zeker zou worden afgekeurd vanwege zijn moeilijkheidsfactor, zeker 9,6, 
moest toch door het elftal van jong en oud worden aangetreden, omdat, zo 
werd van hogerhand gesuggereerd, deze mensen zeer lichtvoetig en boordevol 
techniek over dit veld zouden bewegen, zodat als er schade aan het veld kwam 
dit alleen op rekening van de tegenpartij en de scheidsrechter kon worden 
bijgeschreven. 
Iets later dan de bedoeling werd er afgetrapt. Na een kleine periode van niet 
gesprek in het veld gaan en het goed tussen de oren zat (koud en modderig 
waren ze wel) werd er volop in de aanval gegaan. Na + 15 minuten van goed 
voetbal lost Auke Bosma een schot van circa 25 m daC-achter de keeper het 
net deed bollen. 1-0 en we bleven aanvallen. Na een vrije trap met ballet-
achtige schoonheid gegeven door zwaargewicht Franke Sloothaak was het weder-
om Auke Bosma die scoorde. 2-0. Na dit doelpunt zakten we ver terug maar tot 
de rust hielden we de stand op 2-0. 
In de rust moest Bouke de Jong worden vervangen. Conditiegebrek of onderkoeld 
of enige verkeerde bewegingen met het vrouwtje gemaakt. Het is gissen maar 
Bouke zijn rug hield het niet meer. De lichtvoetige Johannes Heeringa werd 
zijn vervanger. Deze nam zijn taak zeer ernstig op. Hij verdween onmiddellijk 
naar het veld voor de warming-up. Wat daar is gebeurd weet niemand, maar in 
de tweede helft hebben we hem alleen figuurlijk gezien. Hij zeker niet met 
gesprek in veld en bal gegaan en tussen de oren zat het dan ook niet goed 
(de knieën deugden allang niet). Maar ja, leeftijd speelt ook een rol en vooral 
"training". 
Na de rust hadden we wind tegen en Q.V.C. kwam goed opzetten. De omschake-
ling in het elftal bleek achteraf niet een succes. Binnen 5 minuten werd het 
2-1 en zelfs 10 minuten later 2-2. We konden de bal niet meer in de ploeg 
houden. Na nog enkele omzettingen kwamen we weer op het goede spoor. We kregen 
kansen maar deze werden niet benut. Toch werd het 3-2. Een afstandsschot werd 
door de doelman van Q.V.C. niet goed onder controle gebracht en ja daar was  
hij eindelijk!! onze duurste aankoop, de man die het hele seizoen al op een 
doelpuntje zat te wachten: Menno Visser. De tweelingbroer van Rob Rensenbrink 
het slangenmens.  Penalties  waren zelfs te moeilijk, maar deze kans liet hij 
zich niet ontgaan. Als een bliksemschicht zoals een goede slang betaamd, was 
hij er bij en tikte het leder binnen.Een belangrijk doelpunt voor hem en voor 
ons. Het bleef 3-2. Toch weer 2 punten. Ga zo door jongens. 

Na afloop van de wedstrijd zag ik  Age  van der Meer hoofdschuddend bij het veld 
staan maar plotseling kwam er een glimlach op zijn gezicht. Hij pakt zijn 
fiets en weg was hij (ik denk om de pootaardappelen te halen, want daar was 
na afloop het veld alleen nog maar geschikt voor). 

Speler 4e elftal. 
(Inlichtingen over eventuele gerechtelijke stappen tegen deze journalist 
bij H. de Vries, leider 4e elftal). 

Wat voel je je ongelukkig als je een vrije schop fantastisch mooi ineens 
in de verste bovenhoek krult en pas daarna tot de ontdekking komt dat 

- 4 - 	de vrije trap indirect was. 
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410 centrale verwarming 
UW specialist voor zowel de uti  Melts-  als woningbouw 

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

-feenstra 
verwarming 

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

o6ininm 
VASTE DAGEN,VASTE ITEMS + LAATSTE NIEUWS: 	. 
MAANDAG t>e Kurrtryl,weacetz-unAcal ai Isaenormaric vAN OE vorruumal vAn po way,ato 

DINSDAG >OHM IREOBACSTADI  ell  oe satAouviso-funtisnoe Et + TOTODPS DOOR  ERN  ~OE NRDERtANORR 
WOENSDAG ii0OfDARI/Xf1EN liTVOMALINTIEINATIONAI,  MEWS  OVER WOERSDAGWEOSTIMEN 
DONDERDAG  ADIDAS  -PLOEG VAN Re xijr SW404t4 EN MUTATI ES,  MOPES  Toncooa  swan,  mum  EC- 
VRIJDAG BaA»GHIKSTE TEM~  On  MSTE 0,~ 
ZATERDAG eamaux.srE r~ vs name, =RAM Denim) EN ENGtwo 

ZONDAG UOSIAGEN RAOON-AA1 EN INTaNADONAAL VAN ZATEADAG DI tAATSTE EREC~WS 

l' IS WEER  FUN  LANGS DE LIJN 

welkom 
d  voetbal  e  

vereniging  with  
AANMELDEN BIJ R.VISSER—DE VRIES 05137-1739 PEiiii 

...zorgenvrij met feenstra installaties 

KOM VOETBALLEN! 

WORDT LID 



UW DIEPVRIESVULLING ZOALS: 
ACHTERBOUT 
VOORVOET 
HALFVARKEN 
EN PAKKETTEN 

UIT EIGEN KEUKEN: 
WORST 
LEVERWORST 
KOOKWORST 
HAM ENZ, 

WIJ SLACHTEN ZELF 
OOK VOOR HUISSLACHTING 

SPECIAL/TE/TIN EIGEN GEROOKTE DROGE WORST EN SPEK 

DROGISTERIJ 

ORNELIS 
Midstraat 130-JOURE -Tel. 05138-2563 

Voor drogisterijen 
cosmetica 

foto's ontwikkelen 
lederwaren 

schoonheidssalon - zonnebank 

ROTSTERHAULE 
STREEK 125 

ambaeljiajjlesigtrij 
Li Jinntn. TELEFOON 1597 

 FOAR WENNINGYNRJOCII [K ( 	 TING 

OEKOER 
DE JOUWER  

DIN NE! DE HAL! 
Us lepeningstilden binne  

~antidote Ian  8.00 oant 18.00 
r  

owe 	
w  freed, Ian  9.00 oant 21.00  eon  e 

VIDEOTHEEK 
LEKTCIURHAL 

FOTOHANDEL 

dracWit 
MIDSTRAAT 153 -JOURE 

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

EN DOE-HET-ZELVER a  
MIDSTRAAT 151 • JOURE 

REGTS 

Snel, voordelig 
en goed. 

Stomerij ouderwets 
goed en niet duur. 

fl „de lelie"  

Teo  en Tineke Feenstre 
Midstraat 102 —Joure —Tel 2458 

aWS9on44ce' tievnAt 

SPORTKLEDING 	I 
Ga eens een praatje makeh 
met uw sportspeclalist 

Mldstraat 39 
Tel. 2647  

Ook het speciale adres voor 
HENGELSPORTARTIKELEN 

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

GUS  

7 IS MAAR EEN WEET, 
WAAR U VOORTREffELIJK EET. 

GA WET EENS 8IJ ONS PROBEREN, 
EN GE  Mr  NOOIT wilt 
ADRES BEGEREN 

CAFETARIA "T CENTRUM 
G. de Graaf, 

naast  de Jouster Toren. Tel. 3390  

Veilig autorijden met onze rijopleiding 

AUTORIJSCHOOL VALKEMA 
VAMOFt/MI 

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

Bel vrijblijvend voor al uw informatie boven- 
staand telefoonnummer 

SCHOEN REPARATIE 
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Elftal van de maand. 

A junioren seizoen 1987-1988 

Boven vol.n.r.: Gerrit van Hes, Sietse van der Wal, Jan ten Boom, Anne 
Haven, Ronald Zwier, Tjibbe Bos, IJpe Bijker, Johannes de Vries. 

Onder vol.n.r.: Klaas Koehoorn, Martin Lieuwes, Marco Visser, Anne 
Bijker, Wiepie van Stralen. 

Ontbreken: Libbe van Hes (leider). Folken de Vries. 

Herinnera 

Plaats ze in de juiste volgorde: Kees de Leeuw,  Bennie  Knobbe, 
Melis Jager, Johannes Dijkstra en Bauke E. de Jong. 

, 
Omdat een aanvoerdersband in Duitsland kennelijk niet voldoende Nee, sorry Hans, vanavond heb ik echt geen zin om te gaan lopen. ik 
onderscheidend werkt, hebben ze er voor alle duidelijkheid maar 	zet wel een kantje van die aerobic LP van  Doris  D. op.' 

'SpielfUhrer op gescreend. 



Jan Knijpstra. SPORT. 
AGENDA;  
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%AT R D  AO  28 FEBRUAltll 
Joure: 

16.00 u. De Kool 1.11.—Overzwa 
Ot. Johannesga: 

16.00 u. D.W.P. 8—C.V.V.O. 2 
Delfstrahuizen: 

16.00 U. Delfstrahuizen—Hielpen 

Wij vervolgen het seizoen 1956-1957, voor D.W.P.1 eindigde 
seizoen nog niet zo raar, na een zeer slechte start werden 
de nodige punten binnengehaald. 
Hoe de rest van de elftallen het deden kunnen jullie lezen 
staande verslagen wederom gehaald uit de  Jouster  courant. 
Veel leesplezier. 

dit 
toch nog 

in  onder- 

Vier& Masse A, zaterdagmiddnvflothal. 
De benlissingi'voor de bovenste en onderste 
plaats van de ranglijst is nog niet gevallen 
aangezien j.i. zaterdag de wedstrijden .1. 18-
trurn----Ballc en H.J.S.C.—Nijland werden 
afgelast. 
V.V.T. overwon Workum op eigen veld met 
3-1, waardoor de positie op de ranglijst 
wel bijzonder fraai is geworden. 
D.W.P. leverde wederom een goede presta-
tie door uit van Q.V.C. met g-1 to winnen, 
zodat de derde plaats weer van Q.V.C. kon 
worden overgenomen. 

• De stand is nu; 

V.V.T. 	12 9 2 
H.J.S.C. 	11 7 1 
D.W.P. ' 	12 	6 	1 
Q.V.C. 	13 5 8 
Nijiand 	11 5 0 
Woriturn 	11 4 2 
Balk 	11 	2 I 3 
Jistrum 	11 2 0 

Voor morgen is alleen vastgesteld do wed-
strijd: Jistrum—Workum. 
In deze ontmoeting schuilt theoretisch voor 
Jistrum de laatste kans om aan degradatie 
te ontkomen. Mocht ook deze wedstrijd 
worden verloren — en dat lijkt wel voor de 
hand te liggen gezien de resultaten van 
voorgaande wedstrijden — dan lijkt het 
vonnis van Jistrum wel geveld met nog to 
spelen de wedstrijden: D.W.P.—Jistrum en 
Jistrum—Balk. 
De beslissing zal •dan zelfs reeds hunnen 
vallen in de wedstrijd D.W.P.—Jistrum 
wanneer de thuisclub wint. Dit mag toch 
wel worden verwacht gezien de goede pres-
taties van ' de groenwitten in de laatste 
wedstrijden. Bovendien blijft er altijd nog 
uit te wissen de sinadelijite 6-2 nederlaag 
welke uit werd geleden tegen Jistrum. 
Voor H.J.S.C. is het prettig dat men het 
zelf in handen heeft om het kamploonsfeest 
van V.V.T. nog een weekje uit te stellen. 
Dan zal echter op zaterdag 2 maart in 
Zwaags.vesteinde moeten worden gewonnen. 
Het programma luidt dan: V.V.T.—II.J.S.C., 
Balk—Worltum, D.W.P.—Jistrum, Nijland 
—Q.V.C, 

1 20 32-18 
3 15 30-19 
5 13 28-25 
5 18 34-32 
6 10 24-20 
5 10 22-23 
6 7 15-26 
9 4 18-45  

Vierde Masse A, zaterdagmiddagveetbal. 
Zaterdagmiddag werden de laatste voor de-
ze klasse nog te spelen wedstrijden afge-
werkt. H.J.S.C. kwam thuis tegen Workuin 
niet verder dan een 2-2 gelijk spel maar 
dat was toch nog net voldoende om defi-
nitief beslag te leggen op de tweede plaats, 
want D.W.P. verloor op eigen terrein tegen 
de verwachting in met 3-2 van Nijland. 
Jistrum nam afscheid van het KNVB.-
voetbal met een 2-2 gelijk spel tegen Balk. 
De eindstand luidt als volgt: 

V.V.T. 	14 11 2 1 24 
H.J.S.C. 	14 7 2 5 16 
D.W.P. 	14 7 1 6 15 
Q.V.C. 	14 6 3 5 15 
Workum 	14 6 3 5 15 
Nijland 	14 7 0 7 14 
Balk 	14 2 4 8 8 
Jistrum 	14 2 1 11 5 

41-14 
33-26 
35-29 
38-33 
28-25 
30-26 
17-37 
21-53 
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VRIJDAG 12 APRIL 
Joure: 

20.00 u. Hotel Tolhuis 
. De Viecke--W.T.T.C. 

ZATERDAG} 13 APRIL 
Fjt. dehannesga: 

14.30 u. D.W.P. 2—Hiveense B. 2 
(B-jun.) 

16.00 u. D.W.P.—Balk (A-jun.) 
Idskenhulzen: 

16.00 u. V.V.I.—D.O.G. (B-jun.) 
Delfstralmizen: 

16.00 u. D'huizen-D.W,P. (B-jun.) 

ZATERDACI 27 APRIL 
Joure! 
, 15.00 u.  Flinn—Jong Brabant 

(13-jun.) 
16.15 u. Frisn--4-Jong Brabant 

(A-jun.) 
Johanneoga: 

15.00 u. D.W.P. 2—V.V.I, (B-jun.) 
16.15 u. D.W.P.—D.O.G. sm 

(B-jun.) 
Delfstrahulzen: 

15.00 u. D'huizen—Hi veense Boys 
(B-jun.) 

- 6 - 



Ili'veense B. 2 
C.V.V.O. 2 
D.O.G. zm 2 
H'veense B. 3 
C.V.V.0, 3 
V.V.I. 2 
D.W.P. 3 
D.O.G.  nil  3 

14 10 2 2 22 76-83 
14 10 1 3 21 77-81 
14 6 5 3 17 41-30 
14 5 3 66 18 52-44 
'14 4 4 6 12 '41-51 
14 4 4 6 12 34-50 
14 4 4 6 12 33-- 52 
14 1 1 12 3 22-85 

8d-- 6 
57-12 
68-29 
42-32 Jun. B, groep D, 
49-27 r\ra een langdurige stilstand is het compe-
19-42 titierad ook voor de B-junioren weet' begon-
19-38  nett  te draaien. 
13-53 De strijd aan de top gaat tussen Heeren- 
7-50 veense 13oys en D.O.G. zm. op enige af- 
8-61 stand volgt D.W.P. 1,  &tell  een rdl van be-

tekenis is voor dit elftal niet meer weg-
gelegd. 
Onderaan sluiten V.V.I. en D.W.P. 2 de rij. 
Bij de laatste valt vooral de enorme hoge 
score op: 2 doelpunten voor en 64 tegen. 
De stand luidt hier: 

10 8 1 1 17 38-15 
9 8 0 1 16 42-11 

10 5 2 3 12 39-15 
8 3 1 4 7 26-13 

10 3 1 6 7 23-33 
9 1 1 7 3 16-35 
8 1 0 7 2 2-64 

Balk 1 	13 13 0 0 26 
IJ.V.C. 	13 10 2 1 22 
D.W.P. 	16 10 2 4 22 
Q.V.C. 	15 8 1 6 17 
O.N.S. 2 	11 	8 	0 	3 16 
Balk 2 	14 3 2 9 8 
Hee.g 	10 2 1 7 5 
Woudsend 10 1 2 7 4 
Boiswardia 9 1 0 8 2 
Workum 2 	13 1 0 12 2 

1).0.0. zm 
H'veense Boys 
D.W.P. 1 
Delfstrahuizen 
C.V.V.0, 
V.V.I. 
D.W.P. 2 	• 

Mamie  A : 13olswardia-Makkum 
Woudsend-C.V.V.O. 

2e klasse A : 	2-0everzw. 
A Jun. afd. B: v" 	N.S. 2 

Bolswardia-Q.V.C. 
D.W.P.-Balk 2 

B Jun. afd. D: D.W.P. 2-Delfstrahuizen 
V.V.I.-D.W.P. 
C.V.V.O.-D.O.G. zm 

le 3-1 
1-1 
2-6 
4-1 
1-0 
3-0 
1-0 
1-1 
3-0 

Zuterdagmiddageompetlt 

In de Friese vierde klasse is de competitie 
geheel afgewerkt. De titel werd  lifer  op 
overtuigende  wipe  behaald door V.V.T.  nit  
Twijzolerheide. Liefst acht punten voor-
sprong op de naaste concurrent H.J.S.C. 
Het moet ons echter van het hart dat dit 
tneer wijst op zwakte van de.  overige ploe-
gen dan op de grote kracht van V.V.T. 
Van de debutant uit Hommerts is het ove- 
rigens een goed  resultant, 	• 
D.W.P„ Q.V.C. en Workum zijn alle drie 
gegindigd met vijftien punten tilt veertien 
wedstrijden. 
Jistrum is hier het  hind  van de rekening 
geworden. Na verleden jaar de dans te zijn 
ontsprongen ten koste van Delfstralutizen 
is Jistrum thans gedoemd om het volgende 
seizoen ook weer in de eerste klanse F.V,B. 
uit te komen. Het is echter een bewezen  
felt  dat er nog nimmer in voorgaande set-
zoenen in de vierde  Mamie  A zulk slecht 
voetbal werd vertoond!! 
Het spelpeil is de laatste jaren met npron-
gen gedaald hoewel meerdere malen dd 
andacht van diverse clubbesturen hierop 

werd gevestigd. Helarth tot nog toe zonder  
resultant!  
Er zal echter door de Friese verenigingen 
hard moeten ;worden aangepakt. wil men 
in de toekomst met succes de strlid kunnen 
annbiriden met de Groninger en Drentse 
ploegen waar men nog steeds de stijgende 
lijn in het ,spel weet te handhaven. 
Oen weersplegeling hiervan kan men thans 
reeds vinden in de promntiewedstrijden om 
één plaats. in de derde kiasse, De Friese 
kampioen V.V.T. komt 	niet aan te pas 
en le  reedit  vnl1edic uitgeschakeld. 
De eindstand luidt:  

14 -14 	2 s  .1 24 41-14 
H.J.S.C. 14 7 	. 2 5 10 33-26 
D.W.P. 14 7.• 	1 0 . 15 35-29 
Q.V.C. 14 6 • 	3 5 15 38-33 
Workum • 14 • 6 	.:•, 3 5 15 28--25 
Nijland 1.4 7 -r 	0 7 14 30-26 
tialk 	• ', 14 • 2, 	4 8 8 17-27 
Jibtrum . 14 2 ••,.: 	1 11 5 21-53 

2e klasse A. 
De titel  woke]  bier behaald door D.O.G.  nit  
Wolvega. Oen sterke ploeg, die ongetwij-
feld in de promotiewedstrijden een goede 
kans zal ma ken om te promoveren naar de 
eerste klasse en ooft daarin vrij zeker een 
goed figuur zal slaan. 
Evenals het vorige seizoen eindigde het 
Heerenveenster „Heerenveense Boyn" op de 
tweede plaats met vijf punten 'achterstand. 
De Kool zin en Oeverzwaluwen eindigden 
in de middentnoot. 
Onderaan is cle strijd om de fatale laatste 
'plaats te ontlopen zeer hevig geweest. Delf-
straimizen 2 is de dupe geworden en zal 
het volgende seizoen in de derde klasse moe-
ten uitkomen. 
Ook D.W.P. 2 en V.V.I. hebben een zeer 
fflecht seizoen achter de rug. Vooral voor 

een grote teleurstelling aangezien 
de reserves voor het eerste elftal  on  deze 
manier een veel te groot verschil moetèn 
overbruggen. Praktisch drie klassen ver-
schilt De resultaten van de afgelopen com-
petitio bevestigden deze Conclusie ook vol-
ledig! 

De stand is hier: 
zin 	12 

Il'veense Boys 12 
Oeverzwal. 	12 
De Kool zm 12 

12 
D.W.P. 2 	'12 
D'huizon 2 • 	12,  

11 1 0 
8 2 2 
6 1 5 
7 0 5 
3 2 7 
2 2 8 
1 0 11 

23 
18 
13 
14 
8 

2 

73-13 
67-25 
35--41 
35-42 
24-39 
32-50 
23-78 

Jun. A, groep B. 
Met groot vedoon van macht stevent Balk 
hier op het kampioenschap af, Itlen prima 
elftal, waaruit ongetwijfeld verschillende 
spelers het volgende seizoen hun intrede in 
het eerste senioren-elftal zullen doen. 
D.W.P. heeft. de tweede  pinata  niet kunnen 
behouden en voorrang op 'de competitiela.d-
der moeten verlenen aan IJ.V,C. 
Q.V.C. en ONS. 2 volgen op korte afstand,  
(loch  de rest komt er niet aan te pas. 
De stand is hier: 

Se kiasse D.  
Na een enerverende race is in deze klasse 
'de titel terechtgekomen hij Heerenveense 
Boys 2. C.V.V.O. 2 eindigde op de tweede  
pleats  met slechts 1 punt achterstand. 
Hiertia volgen' cie verschillende ploegen wel-
ke elkaar in kracht niet veel ontlopen, t.w. 

zin 2, Heerenveense Bo/s3, C.V.V.O. 
8, V.V.I. 2 en D.W.P. 3, 
Het .zwakke zusje was hier D.O.G. zin 3, 
dat uit veertien wedstrijden slechts drie 
punten wist te behalen. 
De sttind is hier: 

Het volgende deioen • tál de plaats van Jim-
trum worden ingenorndri door de kampioe- 
en van de eerste klassen A en B t.w.: Zee- 
abben uit Harlingen en Drachtster Boys. 

Door de toevoeging door automatische pro-
motie .Van deze twee kampioenen is het 
aantal te: spelen wedstrijden voor de ploe-
gen uit de vierde klasse A van veertien 
verhoogd tot zestien hetgeen ten zeerste 
moet worden toegejuicht. • 

Voor de .  zaterdagelftallen is de bekercom-
petitle week. vastgesteld. Uit onze omgeving 

D.W.P.th 	ingedeeld in. één groep met 
V.C.V. .•uit Veenwouden en ' Harkemase 
Boys; 
De vaststelling van het programma heeft 
reeds zijn beSiag gekregen en voor D.W.P. 
buitengewoon gunstig uitgevallen, n.l.: 

D.W.P.—V.C.V. 
V.C.V.—Harkemase Boys 
Harkemase Boya—D.W.P. 

D.W.P. start dus morgeb met een thuis-
wedstrijd tegen de eerste  '<kisser  V.C.V. 
Dit zal voor de groenwitten een overwin-
ning moeten opleveren, want bij een gelijk 
spel komt men er beslist niet. 
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DWP wint streekderby 
DWP moest zaterdag aantreden 

tegen het laag geklasseerde 
Woudsend in Woudsend. Na de vo-
rige week een prestatie van for-
maat te hebben geleverd, moest 
Woudsend er eigenlijk ook wel 
aan geloven. Niets was echter 
minder waar. De wedstrijd begon 
om 14.00 uur. DWP ging meteen 
goed van start. Wijnand Dijk 
kreeg in de eerste minuut meteen 
al een goede mogelijkheid om te 
scoren, maar het schot miste doel.. 
Na elkaar te hebben afgetast werd 
duidelijk dat in deze slechte wed-
strijd DWP voetbalteohnisch het 
betere spel speelde. Alleen het be-
nutten van zeer goede mogelijkhe-
den ontbrak aan DWP-zijde. 

De tweede kans om de score te 
openen kwam van de Woudsend-
zijde. Deze speler zag z'n kopbal 
op de paal afketsen. Na nog wat 
kansjes over en weer, kreeg Anne 
Knol een „dot van een kans". Wij-
nand Dijk gaf een dieptepass op 
Aiko  Nieman  die de bal voorzette 
op Henk van Hes. Die schoot de 
bal in maar zag z'n inzet door een 
tegenstander geblokkeerd. Henk 
kreeg de bal opnieuw voor z'n voe-
ten en zag Anne Knol vrij voor een 
leeg doel staan. Toen deze de bal 
kreeg schoot hij over. Zo bleef de 
stand bij rust 0-0, na een redelijke 
eerste helft. 

Na de rust begon DWP meteen 
weer met aanvallen. De verdedi-
gers van Woudsend grepen naar 
hardere middelen om dit geweld 
af te stoppen. Dit lukte in de 52e 
minuut niet, toen Klaas Veenma 
een goede pass op Anne Knol gaf. 
Hij verzaakte deze keer niet om te 
scoren,0-1. Hierna was het een 
complete schoppartij van de 
Woudsend-kant. Dit had tot ge-
volg dat er een speler van Woud-
send  uit het veld gestuurd werd, 
vanwge een grove overtreding. Na 
deze gebeurtenis werd het spel 
van beide partijen er niet beter op. 
Het werd steeds erger. Er ontwik-
kelde zich een grimmige strijd, 
die vooral van de Woudsend-zijde 
gemeepd was. DWP kreeg nog 
kansen via Klaas Huisman die 
goed doorzette, doch strandde op 
een tegenstander. Henk van Hes 
en Wijnand Dijk hadden ook al 
geen geluk met hun afstandscho-
ten. Aiko  Nieman  kreeg nog een 
uitstekende mogelijkheid om de 
score op te voeren, maar schoot  

naast. Rudie Waterlander, die 
voor Aiko  Nieman  in het veld was 
gekomen, kreeg in de laatste mi-
nuut nog een goede kans, maar de 
Woudsend-keeper redde op zeer 
goede wijze. Woudsend probeerde 
nog wat terug te doen met een 
paar kleine kansjes. De verdedi-
ging van DWP smoorde dit in de 
kiem. Zo pakte DWP de volle winst 
in Woudsend. Aanstaande zater-
dag speelt DWP thuis tegen Mak-
kum. Aanvang 14.30 uur. 

RES 3e klaaee A zaterdag: 
Uitslagen wedstrijden zaterdag 27 februa- 

ri 	SDS 2 -  SC  Joure 2 0-0, LVC 2 - Blauw 
Wit'34 4 2-0, CSL 2 - Draehtster Boys 3 0-3, 
ONT 2 - FC Wolvega 2 1-1, Leeuw. Zwalu-
wen 3 - YVC 20-1, DWP 2 - II'veense Boys 2 
1-1. 

Stand BES 3e klasse A zaterdag: 

H'veense Boys 2,  14 10 2 2 22 38-11 
SC  Joure 2 14 9 3 2 21 27-11 
Draehtet. boys 3 14 4 2 20 2'7- 	9 
IJVC 2 14 1 5 17 25-21 

' Blauw Wit '34 4 13 7 2 4 16 21-17 
FC Wolvega 2 14 3 6 5 12 16-25 
CSL 2 13 5 1 7 11 21-25 
DWP 2 14 4 3 7 11 17-25 
LVC 2 13 3 4 6 10 19-25 
SDS 2 13 2 5 e 8 14-22 
Lw. Zwaluwen 3 14 3 2 9 8 13-22 
ONT 2 14 1 e 7 8 11-27 

Vierde klasse A 
Makkum-CVVO 3-0 (1-0). 20. 1-0 
Theo Bootsma; 70. 2-0 Theo Bootsma 
(pen.); 85. 3-0 Sybren Smink. 
Oeverzwaluwen-De Wá'Ide 3-1 (1-1). 
2. 0-1 Johannes Geertsma; 45. 1-1 
Theun de Vries (pen.); 48. 2-1 	de Vries; 65. 3-1 lAtsen de Vries. 
Illelpen1JVC 0-2 (0-0). 48. 0-1 Bart Bouma; 75. 0-2 Gosse Reitsma. 
Woudsend-WWS, DWP-Zeerobben 
en Oudega-RWF afg. 

jetl  
0 

ev evivy alt.I 
laat et %eel% gas 
ov et •gv o  eken 

Vierde klasse A 
DWP-Oeverzwaluwen 2-1 (1-0). 45. 
1-0 Wijnand Dijk; 60. 1-1 Lieuwe de 
Vries; 75. 2-1 Klaas Huisman. 
Oudega-Woudsend 2-1 (0-0). 60. 1*-0 
Anton Hoekstra; 69. 2-0 Willem van 
de Velde; 83. 2-1 Bet end Visser. 
Zeerobben-Illelpen 3-2 (1-2). 7. 1-0 
Peter Karnstra; 30. 1-1 Anton Bakker; 
37. 1-2 Koos Kuivenhoven; 49. 2-2 An-
dré Toering; 86. 3-2 Peter Kamstra. 
RWF-Makkuni 2-2 (1-1). 22. 1-0 Haye 
Postma; 30, 1-1 Paul Wagenaar; 75. 1-2 
Willem Brouwer; 80. 2-2 Haye Post- 

1JVC-WWS 
De Walde-CVVO s.n.o. 

Stand In 40 klas KNVB: 

Oeverzwaluwen 14 10 
Zeerobben 14 7 
de Walde 12 S 
Makkum 13 7 
DWP 14 e 
WWS 14 4 
Oudega W. 14 3 
CVVO 13 3 
RWF 14 2 
Woudsend 14 2 
YVC 14 2 
Hielpen 14 1 

Uitslag 4. klas KNVB 27-2 
CVVO - Zeerobben 2-2; Hielpen - RWF 1-0; 
Makkum - Oudega W. 2-2; Woudsend - DWP 
0-1; Oeverzw. - YVC 5-0; WWS - de Walde 
3-1. 

4A brengt Makkum - CVVO. Vecht 
Makkum voor een mee blijven doen om 
een toppositie? Die Oeverzwaluwen 
staan er rooskleurig voor en om ze in 
te halen, nee dat wil er bij mij niet in.. 
Hier ligt je kans CVVO. Onbevangen 
op ten strijde en haal minstens één 
punt. De Harlinger Zeerobben reizen 
af naar DWP. De Oeverzwáluwen 
moesten een lesje van jullie accepteren 
en daarom is mijn advies, geef die les 
aan de Harlinger Zeerobben. Het zit er 
in. Punten verzamelen is een verdu-
veld aangename bezigheid. 

0.e,o ae \I iles 
ej e0,1q2M0e11) 

v0vOtel‘Oce  

langs CVVO 
Makkum eelt zich 
ruim 

1 3 21 38-16 
8 1 20 27-12 
1 3 17 28-16 
3 3 17 25-17 
4 4 16 20-23 
e 4 14 18-19 
7 4 13 18-21 
6 4 12 11-17 

6 10 11-17 
e 6 10 11-19 
4 e 10-26 
4 6  9-21  



CVVO Oeverzwaluwen 	 
hielpen - Woudend 	  
Makkum - 1JVC 	  
Zeerobben - RWF 	  
De Walde - Oudega-W 	 
WWS - DWP 	  

0-4 
2-2 
0-1 
0-0 
1-0 
1-0 

Oeverzwaluwen 
De Walde 
Zeerbben 
Makkum 
WWS 
DWP 
RWF 
Oudega 
CVVO 
1JVC 
Woudsend 
Hielpen 

Programma: DWP Makkum, Oudega W - 
Hielpen, RWF - CVVO, Zeerobben - WWS 

17 
17 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
17 
17 
16 

13 
10 

7 
8 
6 
6 
3 
3 
3 
4 
2 
1 

1 3 
3 4 
8 1 
3 
6 4 
5 5 
7 6 
7 6 
7 6 
5 8 
7 8 
5 10 

27 
23 
22 
19 
18 
17 
13 
13 
13 
13 
11 

7 

51-17 
37-23 
28-14 
28-22 
21-20 
21-25 
12-17 
18-24 
12-24 
14-27 
14-29 
11-25  

De Wálde mist aansluiting 
DWP Zeerobben 1-1 

De eerste helft was duidelijk 
voor DWP en in de zesde minuut 
kregen zij de wind in de zeilen 
door een vroeg doelpunt van Rudy 
Waterlander, 	1-0. 	Zeerobben 
drong daarna wel aan en door een 
doelpunt van Gerrit Riem was de 
•stand weer in evenwicht. De twee-
de helft was  ht  spel niet best 
maar wel veel te hard. Het bleef 
bij een puntendeling. 

\‘‘' 
vg* 

'OeN‘linv'x0°  

!
:12,
o

eent
e
tt7.e
t
ro;
b
:2,,
aballerlei  v 0 

't  1:4 
iept ieeZ 2)06!:/Cie1141:::telt:e.la:911117:::-t:277t261);::::tej12°-121P20:etje«Ci 

twee,f,tiiq 	

opeku ve,,0 cjoop cioz, 
111ij 

 sat).  - 

favoriet. 	
2.,o 

%per, 
.r2esrn clat Va.t2 

Willen 
vez.zainekn. 

	ti 	
PUOten 12t2isspeleocte is 

(44 
%,7 

	00 
Z,N) 41  G> 	%5 `P • 

db 	».4  (t.445 4P- 4<4  4 	• 

b 4%i 	42 ‘0 P  t•Qd °  (i 	g''  

Ip_b  e b. 
so' 

Vierde klasse A 
CVVO-Oeverzwaluwen 0-4 (0-0). 55. en 57. 0-1 en 0-2 L. Doerstra; 75. 0-3 
Tbetin de Vries; 88.0-4 Hans de Vries. 
Hielpen-Woudsend 2-2 (1-2). 4. 0-1  Durk  Pietersma; 31. 1-1 Ruurri Stal-
man; 90. 1-2 Hendrik Dijkstra; 51. 2-2 
Piet Klaaren , 
Makkutn-IJ  VC  9-1 (0-0). 65. 0-1 Dou-
we van Sloten. 
De Wálde-Oudega 1-0 (0-0). 50. 1-0 
Folkert Zeldenrust. 
WWS-DWP 1-0 (0-0). 65. 
Jorna. 
Zeerobben-RWF 0-0. 
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DWP gelijk 
tegen Zeerobben 

Na 4 weken verplichte rust kon 
dan eindelijk weer eens gevoet-
bald worden. DWP trof deze week 
het zeer sterke en hoog geplaatste 
Zeerobben uit Harlingen. Er was 
dit seizoen nog niet eerder tegen 
deze ploeg gespeeld maar men 
wist wel van horen zeggen dat dit 
een vrij technische ploeg moest 
zijn. Het was zaterdagmiddag 
prachtig weer en er waren 2 ploe-
gen met honger naar de bal dus 
het moest een spannende strijd 
worden. 

DWP ging om 14.30 uur aanval-
lend van start. Echte kansen wa-
ren er niet tot de 7.é minuut. Toen 
wist Rudie Watèrlander de bal 
d. m.v. een keihard schot achter de 
keeper te werken. Na dit doelpunt 
ontstond et een leuke en spannen-
de strijd met aan beide kanten en-
kele kansen. Zeerobben was iets 
sterker dan DWP maar ze strand-
den steeds weer op de DWP-verde-
diging. Toen Zeerobben diep in de 
le helft een hoekschop nam werd 
de bal slecht weggewerkt waar-
door een speler van Zeerobben kon 
uithalen. Dit betekende dan ook 1-
1 vlak voor rust. 

Na de thee kwam een harder 
werkend Zeerobben het veld op. 
Zij moesten 2 punten hebben om 
in te race te blijven voor het kam-
pioenschap. Het Harlinger ploegje 
bleef het eerste kwaifier van de 2e 
helft dan ook stevig drukken 
maar de DWP-verdediging ver-
zaakte niet. .Nadat de storm een 
beetje over was kreeg DWP ook 
weer wat kansjes. Het was Jarrit 
Visser die het dichtst bij een tref-
fer was, maar de keeper redde uit-
stekend. Er waren nog wel wat 
kansen over en weer, maar het 
had allemaal geen resultaat. Zo 
kwam aan deze harde en spannen-
de strijd een einde met 1-1. Het 
was een meer dan dik verdiend 
punt voor de hardwerkende ploeg 
uit Sint Johannesga. Volgende 
week speelt DWP uit tegen WWS 
uit Wirdum. Aanvang 14.30 uur. 
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Wij leveren: 
antivries 
koelvloeistof 
accu's 
banden 
antiroestbehandeling 
schokbrekers 
mistlampen 
ruitenwl 	 
uitlaten 
onderhoudsbeurten 
remservice 

Koninginnedag 	30 april , aanvang 10 uur 

organiseert 	v.v. D.W.P. wederom het; 

. • K E e 9 
(A 

junioren 

%.* 

Deelnemende 	verenigingen: 

SLEAT 	OUDEHASKE 	R.K.O. 
ST.ANNA 	V. V . I . 	WOUDSEND 

TRIJNW. Boys 	D . W . P . 

Garagebedrijf 
BIJKER 

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

VERPLICHTE AUTOKEURING 
Ook hiervoor kunt u bij ons terecht. 
Vraag inlichtingen of maak een afspraak. 



CAMPING. EN WATERSPORT ARTIKELEN 
SPORTPRIJZEN & SCHAATSSPECIALIST 

tevens het adres voor 

BETAALBARE SPORTKLEDING 

Dd specialist 
in HEERENVEEN 

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

DAMES-TIENERMODE 
MIDSTRAAT 89 - JOURE 

Ingang ook aan de achterzijde met parkeer-ruimte. 

Kies voor uw snacks 
het juiste adres 

Haal ze bij de 

FRITES EXPRES! 
In het zanerseizoen 
kunt u ons dagelijks 

vinden bij het Nannewijd 
DE WITH& SPIJKSTR A 

oudehaske 

SUPPORTERSCLUB S.C. HEERENVEEN 

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

• Of Bankrekeningnr. 3307.14.880 van de Rabobank. 

s c.HEERENVEEN OP WEG NAAR 

EREDiViSiE  

DE 

SC HEERENVEEN 

BRUINSMA TAPIJT 
MIDSTRAAT 87 

JOURE 
tel. 05138.3794 

F. VAARTJES 
Renovatie.Voeg.Vlecht. 

en Tim merbedrijf 
DANDSLOOT 3 
BA NTEGA 	tel. 05145.229 

Administratiekantoor en 
Belastingadviesburo 

A. OORD 
Voor het verzorgen van uw: 
* bedrijfsboekhoudingen 
* administraties 
* BTW en loonaangiften 
* A en T biljetten 
Schoterlandseweg 92, Nievweborne, 
telefoon 05135- 16741 1457 
Nieuweweg GA, 8723  EA  Koodum, 
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 
MIDSTRAAT 68 JOURE te1.05138.3811 

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



Schilders bedrijf 
ROTTUM 

Telefoon 0 5137 - 1526 

BIJ ONS KUNT U OOK: 	 VOOR AL UW: 
SLAATJES 	 VERGADERINGEN 
KROKETTEN 	 RECEPTIES 
FRIKANDELLEN  ETC. 	..._s-okURANT%-s 	UITVOERINGEN 
KOMEN HALEN 	 40 

(<1;ii‘seVkliEVeie 104, **  fl
y 

 
et 

STREEK  116 
8464 NH ST. JOHANNESGA  

Voor een nieuwe 
of een goede 

gebruikte FIETS 
naar: Akkerman 

Rijwielen 
St. Johannesga, tel. 05137-1320 

ook voor 
rostaurstiowarkzaanthadon 

naar  

wing lendrijr 
le, se, hme Ineenn 

8514 Cl'. 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 

HSB 
ROTSTERHAULE B.V. 

VOOR DE GROOT-HUISHOUDING 
Leverancier van alle schoonmaakbenodigdheden 
Uitvoering van alle schoonmaak werkzaamheden 

Langedijk 1 
8463  NP  Rotsterhaule 
Telefoon 05131-14/5 

Streek198 Rotsterhaule 

le 05137-1216 

Gebruikte Meubels en Keukens. 

4,41d/tittd 

Pollé 7 

22.titathaig1a 
Tel.: 05137 - 2002 

Méér 

    

   

meer voordeel 
op de koop toe 

   

    

     

De supermarkt van deze tijd! 

A. VAN ZWOL 
Streek 131 - Tel. 1494 - Rotsterhaule 



woensdag 25 mei D.W.P. 1 

woensdag 25 mei D.W.P. 2 

zaterdag 28 mei D.W.P. 1 

zaterdag 28 mei D.W.P. 2 

woensdag 1 juni D.W.P. 1 

woensdag 1 juni D.W.P. 2 

zaterdag 4 juni D.W.P. 1 

zaterdag 4 juni D.W.P. 2 

- 0.N.S. 1 

- 0.N.S. 2 

- Read Swart 1 

Sinninghe). 

Modderman). 

(M. Modderman). 

(J. 
(M. 

- Hubert Sneek 2 	(R. de Haan). 

- Wolvega 1 
	

(G. de Jong). 

- Wolvega 2 
	

(H. de Vries). 

- O.N.B. 1 
	

(H. de Vries). 

- O.N.B. 2 
	

(G. de Jong). 

Club-festiviteit 

Wegbedrijfaxm 
Nederlaagtoernooi.  

Alle wedstrijden beginnen om 19.00 uur. 

DAN NOG EVEN DITIIIII 

11 juni houden we weer het jaarlijkse MIXTOERNOOI voor alle spelende 

seniorenleden van D.W.P. 

Tevens zullen er weer oud-spelers van D.W.P. aan dit toernooi meedoen. 

Daarnaast als extra attraktie 's middags: 

oud D.W.P. - oud HEERENVEEN 

aanvang 16.00 uur 

Scheidsrechter deze middag dhr. J. Bruinsma 

Oud Heerenveen met o.a. Gerrit Weide, Henk Zoetendal, Henk Prinsen, 

Wiebe de Jong en vele anderen. 
* * * * * * * * * * * 

Koninginnedag 30 april garage BIJKER A-junioren toernooi 

Aaanvang 10.00 uur 

Programa zie elders in dit clubblad. 

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

30 april 

18 mei 

D pupillen J. Rheentoernooi Idskenhuizen. 

JEUGDSPELMIDDAG terrein v.v. D.W.P. (3 tot 5 uur) 

Voor leden en niet leden 6-12 jaar. 

0.1.v. F.V.B.docenten: Jan Melchers, I.Siderius en 

J. de Groot. 

28 mei 	Gezamenlijk jeugdtoernooi. 

4 juni 	B junioren toernooi Heerenveense Boys. 
* * 	* * * * * * * * * * * 



AKTIEFOTO van de maand  

III  Een spelrnoment uit de wedstrijd van 
DeUStrahuizen tegen DWP. 	foto R. Bok 

EGBERT JAGER omringt door vele spelers van Delfstrahuizen, deze laatste 
competitie-wedstrijd uit het seizoen 1983-1984 eindigde in een 0-1 
overwinning voor D.W.P. (lees onderstaand verslag gehaald uit de Zuid-
Friesland). 

DELFSTRAHUIZEN 
Delfstrahuizen blijft eé-rste klasser, ondanks 

nederlaag thuis tegen D.W.P. 6-1 

Streekderby's brengen meestal meer spanning 
dan goed voetbal. Ook de laatste kompetitie-
ontmoeting van Delfstrahuizen tegen DWP le-
verde dan ook niet een hoogstaand duel op en 
slechts één treffer, in het voordeel van de 
bezoekers. Zij lieten dit doelpunt in de 30e 
minuut aantekenen door Arjen Veenstra, die de 
harde wind mee had. Aanvallend waren de 
bezoekers met de wind in de rug gevaarlijker dan 
Delfstrahuizen, waarvan enkele spelers een ner-
veuze indruk maakten.  Aileen  middenvelder  
Attie  Brandsma had daar weinig last van, hij was 
éZm van de beste spelers van Delfstrahuizen.  
it-twat-ter dat R. Koster even voor rust uit een 
leuke aanval vlak langs de partl naast school  

De tweede helft was Delfstrahuizen met de wind 
mee wel wat sterker en zocht ook meer de aanval 
op. In het laatste half uur kwamen de spelers van 
DWP onder druk en wat de bezoekers toen 
lieten zien, had weinig meer met voetbal te 
maken. De ballen werden lukraak weggetrapt. 
Delfstrahuizen probeerde er nog wel iets van te 
maken, maar kreeg daar de kans niet voor. 
Aanvallend stelde DWP de tweede helft weinig 
voor en kreeg daar de kans ook niet voor omdat 
haar gevaarlijkste man Klaas Huisman, werd 
uitgeschakeld. De slotfase werd wat rommelig, 
maar scheidsrechter Nijdam hield de touwtjes 
strak in deze stevige ontmoeting. De gelukkigste 
had gewonnen. Er was vrij veel publiek. Doordat 
AVC met 5-0 van HJSC won was er toch wat 
feest in Delfstrahuizen. De withemden blijven 
ondanks de nederlaag in de eerste klas KNVB.  
CVO  en HJSC degraderen. 

v.v. Delfstrahuizen 
Gek hè, home-referee klinkt lang zo partijdig niet als thuisfluiter. 

Omdat hij elk jaar opnieuw zegt dat dit zijn laatste seizoen wordt, loopt 
de veteraan weer in een vaal broekje en een vlekkerig shirtje en vindt 
hij het zonde om voor die paar wedstrijdjes een nieuw tenue aan te 

schaffen. 	
Wat zeg je, ga je nu nog twee weken met vakantie? Nou, dan kan je je 

- 12 - 	vaste plaats wel vergeten.' 



• 

Haulerwijk - D.W.P. 0-1  

Na een kwartier werd er 0-1 gescoord door een voorzet van Marco Visser inge-
knald door Ype Baltinie. Een paar minuten daarna werd Anne Haven eruit ge-
stuurd. Na vijf minuten mocht Anne er weer in. 
Marco Visser schoot de bal via de lat over. Toen gingen we met een blij kop-
ke de rust in. 
De tweede helft zat vol spanning, actie en sensatie. Na een kleine overtre-
ding van Klaas Schoen werd hij er ook vijf minuten uitgestuurd. Toen kwam er 
een spannend moment: Tjibbe maakte volgens de scheidsrechter hands. Ze kregen 
een penalty. Gerrit Zool werd zo kwaad. Hij schoot de bal over de bomen. 
Wiepie stopte de penalty, dus gerechtigheid (God zij met ons). Marco Visser had 
het geluk niet mee. Nu schoot hij de bal op de paal. 
Wiepie van Stralen stopt de bal met de handen en de scheidsrechter zei dat hij 
de bal twee keer had beet gepakt. Dus een indirecte vrije trap, Gerrit Zool 
maakte zich weer kwaad en ging door de rooie, want Gerrit stond in de boks-
houding voor de scheidsrechter. 
Gerrit kon eruit en mocht er niet weer in. Daarna werd Hannes eruit gestuurd. 
Dus we stonden met 9 man op het veld. Maar de overwinning bleef bij ons dus. 
We gingen tevreden naar Sint Jut. 
De scheidsrechter was een KLOOTZAK. 

Sietze v/d Wal en Tjibbe Bos (A-elftal) 

wEDSTR" D  . 
VAN DE DAG. 

 

 

Griffioen - D.W.P. 2-6  

WEDSTRIJD 
VAN DE DAG: 

Toen we aankwamen was onze Klaas zijn japanse  Nikes  vergeten. Na een goede war-
ming-up gingen we er bikkelhard tegenaan. Na een goed schot van Marten "Goal-
getter" Woudstra die precies op de paal schoot.Na terug te stuiteren zette Mar-
co Visser de eerste goal. Na een tweede goede aanval zette Marco Visser ons 
op een twee-nul voorsprong. 
Door een fout van Gerrit Morfine (van Hes) werd het twee-één. Wat we de lieve 
jongen niet kwalijk willen nemen. 
Toen werd het rust, tiet veur 'n bakje. 
Aan het begin van de tweede helft een veel sterker Griffioen. Maar nu zul je 
zien scoren wij twee keer in een halve minuut door Marco en Anne. 
Door een fout van Tjibbe Gerets werd het vier-twee hetgeen we hem niet kwalijk 
namen. Daarna werd Hannes onderuit gehaald in het strafschopgebied dus een pe-
nalty. Deze werd genomen door Sietze Koeman. Dat was dus vijf-twee. "Leuk, hè!" 
Toen schoot Marco opnieuw tegen de paal. De terugspringende bal werd ingescho-
ten door Hannes van Basten (de Vries). Zes-twee voor ons. Dat was alweer een 
nieuwe overwinning voor A-1, waarop meer zullen volgen. 

Tjibbe Bos en Sietze v/d Wal (A-elftal) 

A-junioren bedankt voor jullie verslagjes. Wij hopen dat er meer zullen volgen 
net als jullie overwinningen. (Red.) 

Als je in een lager elftal speelt kun je volstaan met 1 paar gewone 
voetbalschoenen per twee seizoenen. Schoenen met hoge noppen 

kopen heeft geen zin, want als het veld ook maar enigszins vochtig is, 
wordt het afgekeurd. 

- 13 - 



SPORT-MEDISCH 
ALLERLEI 

SPORTLETSELS  II; Achillespeesontsteking  

De achillespees is de grootste pees van het lichanm. De pees 

verbind: de spieren van de kuit met het hielbeen en is omgeven 

door een hoefijzervormige peesschede. 

De pees en peesschede kunnen vooral ontsteken door explosieve 

sporten (plotseling hardlopen b.v.) zoals voetbal, hockey, tennis 

e.a.. De ontsteking kan zeer pijnlijk zijn en in chronische gevallen 

moeilijk te behandelen. Men kan tal van oorzaken onderscheiden; 

-onvoldoende en onvolledige warming-up; 

-onjuiste afwikkeling van de voet; 

-slecht schoeisel; 

-te snelle overgang van zachte naar harde trainingsbodem. 

-Wat merkt men;  

Het eerste verschijnsel is vaak pijn na het sporten ter hoogte van 

de achillespees, in de loop van ongeveer twee weken verergert dit, 

men voelt nu ook pijn bij het opstaan en bij het begin van sporten 

Omdat de pijn eerst nog afzakt bij het doorgebruik is men geneigd 

door te gaan, na het sporten wordt men echter gestraft. 

Blijft men nu lang doorgaan dan wordt de ontsteking chronisch; 

Hier komt men zeer moeilijk weer af. 

-Wat kan men vinden bij nader onderzoek;  

Men vindt een drukpijn en zwelling op de plaats van de onsteking, 

ook kan men een krakende pees voelen. 

-Wat is de eerste hulp;  

Bij een zeurende pijn in de pees die langer bestaat kan men 

het beste eerst een week rust nemen en tweemaal per dag met ijs 

behandelen. Bij ongeveer de vijfde dag kan met beginnen met 

rekkingen van de pees, na de week kan men rustig met hardlopen 

op een zachte ondergrond beginnen. 

Zijn de symptomen erger en heeft men al twee weken last dan kan 

men het beste deskundige hulp (arts, fysiotherapeut) in de hand 

nemen. Wacht men te lang met rusten en behandeling dan wordt 

de peesonsteking chronisch met alle gevolgen van dien!!!! 

-Bij twijfel kan men altijd het gezondheidsmassage en sportmassage 

instituut consulteren. 

T. Waterlander, GSI 



InstitymeN00 
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: 

tnatituut"Ï 	bi? Ji J I I_ 

HANDEL IN 
RUWVOEDERS 

4,1?'• If>0+erkw 110 I",  

ottESMA 
of_14 

" 
eizspL,UWv0ERHP34,z5  

- OFINE Tam 

Spullen voor stal en tuin 
voor koe en ram 

dat kan bij ROELOF KOOPMAN 
Ofifill@ELSONDERNEMING 

ROELOF KOOPMAN, 
SCHAMITSRBRUG 

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

UwVictoria-Vesta 
adviseur 

wil even nagaan of 
harde tackles 

in de polis staan. 

In iedergeán gaatergeen dag vcorbij of er vela ndert 
wel iets. Er komt een nieuwe auto, nieuwe meubels 
worden binnengebracht of uw zoontje wordt lid van een 
voetbaklub. 

Maar dan moet-ie wet verzekerd tijn.Anders kan een 
tackle voor een hoop financiële narigheid zorgen. 

Uw  Victoria-Vesta  adviseur kan zorgen dat dat niet 
gebeurtMaardanmoet - 
u 'mwel even bellen. 

uw adviseur: 

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

IlictorlaVesta 1173/  
'nvelliggevoel  

verzekeringen 
hypotheken 
financieringen 

Transportbedrijf 

Nico de Wolff 

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

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

	S. 



Café-Restaurant - Zaalacconunodatie 

„HET ANKER" te Scharsterbrug 
Hollandiastraat 50 

Voor een geslaagde feestavond en . 
tegen een betaalbare prijs. 

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

Vraag vrijbhjvend prijsopgaaj bij de heer  II.  Jonkman, Tel. 05138-2350. 

Pluimveebedrijf en eierhandel 

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

Sigaren Magazijn 'T HOME 
OROOT5Te ASSORTHIEHT SIOARell ell SIOAReTTeti 

TeMISCOMPUMSORTMW 
"COMPAEHE 11"  "OUD  WitiPE11" en "Bt1Lf ORAL" 

00H  UW  ItfLfVeMDnt5  VOOR  TO TO ell LOTTO 
EN W  

JELLE VAll DELDE11 
MIDSTRAAT 63 JOURE T.O.  JOUSTER  TOREN 

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

EN VERGEET HET CIJFERSPEL NIET 

voegbedrijf en gevelrestauratie 
Fok 27 / 8441  BM  Heerenveen 

Telefoon 05130-25893 

9 

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 

01.1G 

hke-°•34.  5. osk°"001- so4 .1.1  os 

SPORTHUIS 
DE LEEUW 
DRACHT 56 - 58 
HEERENVEEN 
TELEFOON 22418 

 

•zz 	Griend Sport 
VOOR HET ›tki 	ma(  IN IEDER 4»•  BETERE WERK 	 MERK 

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

	1C) 	 a C‘c ~wen 

Burg. Kuperuspiein 59 

Telefoon 05130 - 24899 

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

WIE SCOORDEN DE DOELPUNTEN VOOR D.W.P. 

Naam Elftal Doelpunten 

1. Anne Haven A 13 

2. Jochem Sloothaak E 12 

3. Marco Visser A 11 

4. Marten Woudstra B 10 
5. Auke Bosma 9 

Henk 	v.d.Wal 9 
7. Jan M. 	Bijker 7 

Harry 	v.d. 	Velde 7 
9. Siart Bruinsma E 6 

Anne Bijker A 6 
11. Jan Schokker E 5 

Fokke Woudstra B 5 
Gjalt 	van Hes B 5 
Willem 	v.d. 	Wal 5 
Klaas Huisman 5 
Wiepie Krist 5 
Bouke de Jong 5  

MINST GEPASSEERDE DOELMAN 

Tegen Gemiddeld (Was en plaats) Naam Elft. Wedst. 

1.  Bennie  van Hes 4e 16 10 0,625 (0,636) (1) 

2. Jan Knijpstra 3e 14 14 1,000 (1,182) (2) 

3.  Durk  Jager 2e 18 27 1,500 (1,667) (4) 

4. Mindert Mulder le 16 25 1,563 (1,643) (3) 

5.  Durk  Vis B 11 21 1,909 (2,143) (5) 

6. Marco Vaartjes El 12 30 2,500 (2,444) (6) 

7. Wiepie van StralenA 13 36  2,769 (3,333) (7)  

Bijgewerkt t/m 14 april '88.  

Alleen als men 10 of meer wedstrijden heeft gekeept wordt men 
opgenomen in de stand. 

A. Veenstra.  



Read  Swart  - D.W.P. (B junioren 9 april 1988) 

Na een drie één nederlaag tegen Delfstrahuizen en een één nul neder-
laag tegen Wispolia, moesten we negen april tegen Read  Swart.  
We vertrokken om 9 uur naar De  Knipe.  De wedstrijd begon om 10.00 uur. 
We speelden eerst met de wind mee. Na een paar minuten loste Fokke 
Woudstra een prima schot, maar de keeper tikte de bal net over de lat. 
Er waren verder kansjes over en weer, na ongeveer 15 minuten viel de 
enigste goal in de wedstrijd. 
Door een dekkingsfout kwam een speler van Read  Swart  alleen voor  Durk  
Vis te staan en schoot de bal beheerst in. 
Ongeveer 5 minuten later had Marten Woudstra een grote kans. 
Fokke Woudstra gaf vanaf de achterlijn een voorzet, maar Marten Woud-
stra tikte de bal vanaf een paar meter afstand van de goal net over. 
Even later kreeg Marten Woudstra nog een grotere kans, maar hij tikte 
de bal toen net naast. Daarna was het rust. 
Na de rust waren er over en weer nog een paar kleine kansjes, maar het 
bleeft bij een één nul voorsprong voor Read  Swart.  

Wiebe van der Veen.  

Namens de redaktie en het bestuur van 
D.W.P. willen wij onderstaande 
personen feliciteren met hun 
huwelijk, geboorte en voor- 
genomen huwelijk. 

Oan032,2,C 
ee b\\\ 	

et de geb7e 

,Jeo &le doc\\te

< eo losje 

willen elkaa,1 het ja-woodgeven 

op mijdag 29  aril  1988, 

om 15.00 UU, M het 
gemeentehuis le Lemmd. 

bent van hakte welkom ons le 

felicilmen vanaf 20. 00 UW1, 

in bowlingcenlvim 	SCaske, 

t,egelinsweg 20 le Sowie. 
claaasje 



veld: 	tijd: wedstrijd: wedstrijd: 

R.K.O. —D.W.P. 	I B 

veld: 	tijd: 

A 10.00-10.30 

B 10.00-10.30 

A 11.10-11.40 

B 11.10-11.40 

A 12.20-12.50 

B  12.20-12.50 

I Oudehaske—Woudsend 	A 

D.W.P. —Woudsend A 

1 R.K.O. 	—Oudehaske B  

Woudsend —R.K.O. 	A 

D.W.P. —Oudehaske B 

10.35-11.05 St.Anna —V.V.I. 
a- 

10.35-11.05 Trynw.Boys—Sleat 

11.45-12.15 Trynw.Boys—V.V.I. 

11.45-12.15 Sleat 	—St.Anna 

12.55-13.25 Sleat 	—V.V.I. 

12.55-13.25 Trynw.Boys—St.Anna 

MEDEDEUNGEN 
Programma en indeling A junioren toernooi. 

Poule 1: Woudsend 
	

Poule 2: St. Annaparochie 
R.K.O. 	 V.V.I. 
Oudehaske 
	 Trynwaldster Boys 

D.W.P. 	 Sleat 

et 	 _.,ersma rukt 
weer op als schutter 

LEEUWARDEN — Met de totale 
produktie van drie treffers voor 
zijn club Be  Quick  tegen Ropta 
Boys is Dokkutner Piet Wiersma 
weer naast Thetm de Vries (Oever-
zwaluwen) neergestreken aan de 
leiding. In ons schuttersklassement 
is de spanning toch weer terugge-
keerd, nadat de Oeverzwaluwen-
speler alleen aan de haal leek te 
gaan. 

Achter dit leidende tweetal is 
het voor het overige rustig met 
wat sprongen in de achterhoede. 
Zo klom Wim de Vries van De 
Wykels royaal naar 23 punten en 
maakten ook Bert Meertens (ACV) 
en Michael Dijkstra (QVC) goede 
progressie. 

De stand is nu: 
37:Theun de Vries (Oeverzwalu-

wen), Piet Wiersma (Be  Quick  
D.) 

31:Marco Locht (Be Quick'28), 
Rudolf Hendriks (Zwaluwen), 
Tjeerd Heidbuurt (Veenwou-
den), 

25:Freerk Hoekstra (Harkemase 
Boys), 

23:Tjipke de Vries (WTOC), Wil-
lem Stegenga (NOK), Wim de 
Vries (Wykels), 

22:Paul Warkor (De Griffioen), 
Arnold Nutma (Ropta Boys), 

21:Eddy Laamers (De Griffioen), 
20:Piet Cruiming (ONT), Jan van 

de Hul (WFIC), Frans van Wie-
ren (Anjum), Jan Maarten Eg-
gens (Aduard), Bert Meertens 
(ACV), 

19:Eeltje Wijnja (VVI), 
18:Bobby Buitenga (CVVO), Peter 

Kamstra (Zeerobben), Johan 
Knoop (Buitenpost), Feike Ste-
genga (NOK), Michael Dijkstra 
(QVC), 

17:Gjalt Lhoff (ONS), Rikus van 
der Bos (Kootstertille), Jan 
Hupkens (CSVC), Jan Dijkstra 
(Hardegarijp), Arjen de Vries 
(Minnertsga), Jan Koster (Rij-
perkerk), 

16:Jan Kempenaar (Friese Boys), 
Sietse Dijkstra (Birdaard), Jo-
han Hoekema (Oeverzwalu-
wen), Harry Menger (Wolvega). 

pf -V7 
UU 1-An 	 (9 CA a 	Ul 0 L) 

* SIETSE KEES VAN STRALEN, winnaar van de kleurplaat, de uitwedstrijd 
tegen W.W.S. is meegeweest. 

* Hij daarnaast een vaantje van D.W.P. ontving en een leren bal met de 
handtekeningen van de eerste elftal spelers. 



FRIESLAND WOORDZOEKER 

ANJUM  
ARUM  
BALK 
DOZUM 
DANTUMADEEL 
DE DL ESSE 
DEINUM 
DELFSTRAHUIZEN 
DE  TIKE  
DE WARREN 
DOKKUMERNIEUWEZIJ  LEN  
DONIABU REN 
DRACHTSTERCOMPAG NIE 
DIJKSHORNE 
EEMSWOUDE 
EERNEWOUDE 
EGBERTSGAASTEN 
EGYPTE 
ELAHUIZEN 
ELSLOO 
EXMORRA 
EXMORRAZIJI 
FONS 
GARIJP 
GAUW 
GENUM 
HAULE 
HEEG 
HIJUM 
JOURE 
KAART 
KIE 
KOLK 

E LIJZ EWU EI N REM U K i<  OD  

EET P Y GEELEED U ONSMEE 

M R B D E B L E S S E . D B A A L IN 

M N E 0 0 E S 0 L T B ISIJ B F N IJA 
E E X M 0 B B A 0 D E N A B S C N K R 

H N A S TIJH 0 S N U 0 T A S A OR 

00 B T SP ANN U 11 A 0 L E 
UR .GMG IOIJ ti DR K N 
D E  

M 

U 

- 
TB 

AFEL 

E 

Z 

EETL  

T. 

E 

ZI I D 

0 

U NA 

1 MISOH ILV OL

E 

 

,AIJUE 

L L R NC  
RK ULUNSER UW 

1E11 

• R LG 
A OM TNEE R 00 A E 
MIJK H B A K L L ZR UR H  HUNT  

' D B D B  TN  

. E U E ZO EN UN 
IJ B GIJO S E E N N  NT  U MUJ N A B 
D AN T U NADEELM . REM M W 

KOLLUM 
KORTEHEMMEN 
LEEUWARDEN 
LIES 
LUCHTENVELD 
MAR RUM 
METSLAWIER 
MORRA 
NES 
NIJEGA 
OENKERK 
ONLAND 
OOSTERBIERUM 
BAARD 
BON EL 
ROODKERK 
RIJS 
SCHUILENBURG 
SPANNUM 
STEGGERDA 
TERHORNE 
TZUM 
WAMMERT 
WARTENA 
WELSRIJP 
WESTE 
WILAARD 
WINSUM 
WIRDUM 
WONS 
WIJNS 

JJoven6enoemde steden, dor.pen of gemeenten moeten jullie af-

sIrelJen, dit kan zowel horizontaal, verLicaal of dia,sonaal. 

Van de overgeleven letters is een friee plaatnaam te vormen. 

ANTWOORDEN 

1. Monnikenhuize - Arnhem. 

2. Uit een directe kan rechtstreeks tegen de overtredende partij 
gedoelpunt worden. Uit een indirecte kan niet rechtstreeks wor-
den gedoelpunt, tenzij de bal door een andere speler wordt aan-
geraakt. 

3. Paars-wit. 

4. Wanneer hij de bal vasthoudt, een tegenstander opzettelijk hin-
dert of zich buiten zijn doelgebied bevindt. 

5. Sportpark Harga - Schiedam. 

6. Scheidsrechtersbal op de plaats waar deze zich  beyond  en de 
doelverdediger een waarschuwing geven of wegzenden al naar 
gelang de omstandigheden. ..s/ 

7. Blauw-rood. 	 Sfri  
',die 

- 18 - 



HERMAN 
KLEINSMIT  

uw echte warme bakker 

In koopcentrum JOURE 

JUWELIERSBEDRIJF 

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

SIGARENNIAGAZILIN 

DE HEY 
DE ?JERK 3 JOURE 

TEL. 05138.3501  

(ook  Inleveradres  
voor  11 ~ on lotto)  

Brilmonturen  venal  140,-

Contactienzen 

Contact iensvioeistot  fen  

Foto- en Filmartikelen 

Foto's in 2 dagen klaar 

Op vertoon van deze  
advertently  geven wil 
10 010 korting bil aankoop 
van oen complete bril. 
(montuur e glazen) 

LLSEGO2 
MIDSTRAAT 143 TELEFOON 
8501  AK  JOURE 05138-5254  

_tie r.k.  kerk  

voor al uw voeg en 
restauratiewerkzaamheden naar 

voegbedrijf S. V.5. 
F•& W. SLOOTHAAK 
Seharaterbrug 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 

NIEUW 
	

KLOKMAKERIJ 1, 8501  ZS  JOURE, 05138-6798 	NIEUW 

Henk Zoelendal Sport 
leldshaet 55 •  Jew*  - tel 05139-3889 

UW ADRES VOOR ALLE 
SPORTBENODIGHEDEN 0 . A . 

VOETBAL—,ZAAL SPORT — , LOOP— 
EN TENNISSCHOENEN 

SHIRTS, BROEKJES, KOUSEN 
TRAIN INGS — EN JOGGINGPAKKEN 

TENNIS— EN ZWEMKLEDING  

roar alto  
voorkomende 
werkzaamheden  
le1.05138.8211 bgg 2284  

PEUGEOT  
Scheen 51 

Joure 
tel. 05138-3355  

TALBOT 

TALBOT - PEUGEOT-DEALER 

PRMILUX 
Midstraat 104, 8501 AT Joure, Teiefoon: 05138 - 2378* 

Voor: LUXE GESCHENKEN 
TUINMEUBELEN 
HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN 



Rabobank G2 
delauk.woari. 

-TT] 

«2« "441'24411e.' 
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bf i 

JIC 
II • 

I! 
[AM 

flH 

II 
II 	liii 

handel in bouwmaterialen 
kunststotkoziinen en 
aanverwante artikelen 

Bouw- en Aannemersbedrijf 

FA. H. FABRIEK 
EN ZN. 

Streek 59 
St. Johannesga 
Tel. 05137-1207 

VEEHANDEL Fa, PEN 
VOOR AL UW VEE, GEEF HET 

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

8463 VE ROTSTERHAULE 
tel. 05137 - 2071 

Streek 87 
8464 NG SINTJOHANNESGA 
tel. 05137 - 1340 

ArAkp containers vanuit Heetenveen... 
voor al uwafvalstoffen 

LEDIGEN  één of meermalen 
per week volgens vast 
routeschema.  

IBA-CONTAINERS 
van 500 tot 5000 IIr. 
edigen ter plaatse. 

Een hygiënische bak!  

CEO= 
Tel. 05139-545  

l 

Tevens mini-containers. 

Heerenveen,  BURG. KUPERUSPLEIN 31/ 

KATTEBOS 146/CRACKSTRAAT 21/TOT,IIUTSWEG 12/ 

Rotsterhaule,  STREEK 130 

De 
adver teerders 
maakten deze 

uitgave 
mogelijk. 
Bedankt 

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

met  melkproducten 
doordeweekse 

en boodschappen 
DAGELIJKS VERSE groenten en fruit 

(--***---,  Jan Stuiver SRV Pr. Marijkeweg 35 
	 tel. 05137-1070 

TECHNISCH BEDRIJF 
idffli

ninesnite 
 

OUDEHASKEJOUSTERWEG92 
TEL. 05130-77370 
MUNNEKEBUREN-SCHERPENZEEL 
GRINDWEG 168 TEL. 05618-230 
Radio, televisie, elektr. artikelen, stofzuigers, 
koelkasten, wasautornaten enz. - 

ERKEND INSTALLATEUR i 

Jelle de Jong 
Polle 3 
tel. 05137-1707 

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

fnv 
Voor alle WERKGEBIEDEN 

en ook voor 
UITKERINGSGERECHTIGDEN 
Want een ieder heeft 
zijn PLICHTEN maar 
66k zijn RECHTEN. 
Voor inf.: W. ZWART 

*STREEK 81 SINTJOHANNESGA 
tel. 
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