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TEXTIEL 

STREEK 180 -ROTSTERHAULE - TEL05137- 1310 

De zekerheid met prijs en 
kwaliteit góeld te zitten! 

MEUBELEN 

Garagebedrijf 
BIJKER 

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

Wij leveren: 

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

RIJWIE LEN  

BROMFIETSEN  

TWEEWIELERBEDRUF 

J. KRIKKE  
Streek 107 • ST. JOHANNESGA 
Telefoon 1487 

t'40Z4%4  
044° Vierhuisterweg 25 

	
BOERDERIJ- 

VIERHUIS 
	

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

	
BRUIN  CAFE  

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

met 2. of 4-wielaandrijving 
mei 50' wieluitslag 

ZENTRRSPORT  
INTERORTIONRI.  

Voor  II  uw  SPORTEENODIODHEDEN 
on won 00ED  ADVIES  
Is hot Jule% .dress  

JAC. DE VRIES 
Dracht 32 
Heerenveen / tel. 24969 

HOGEDIJK 126 SINT JOHANNESGA 
TEL: 05137-1818 

de nieuwe, "intelligente" M-F 3000 trekkerserie 

• Oe revolutionsite trekkersetie met 	11•El.troniel helinrichling mal 
'Autotronie Itansznissie.regeling 	eensorpennen voor  intent mow.  

• Supeegeluedsatine veiligheidskabine 	Likings an  enelle werking 
(beneden 75 dB(All met vaat  manta  
in goed zicht voor. achter  an  opzij 

• Volgesynehloniseerde transmiasta. 	•Optle,'Datatr.ie trakkezpieste• 
met 16. 32 ot 48 versnellingen: to- 	lie-monitor met plogramrneetbste 
snelheden v.0.4 tot 42 lon/uor, 	wielslipiegehng en "vergelokende 
v., en aehteruel 	 Mode" 

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

Mechanisatiebedrijf 

Akkerman 
Slreek 36 Sint Johannesga 	Telefoon 05137-1283/1239 

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

TUIN-EN KAMERPLANTEN! 
en 

NATUURLIJK OOK VOOR 
TUINAANLEG EN ONDERHOUD 

NAAR 

abr. De Koning 
Meerweg 3-5 - Flohel - Tel. 05137-1331 

Debitant der Nederlandse Staatsloterij 

A. van Zwol 
Streek 131 Rotsterhaule 
telefoon 05137-1494 



VAN DE 

REDAKTIE. 

TAFEL 

voetbalvereniging 
"De Wite  Peal"  

opgericht 19 juni 1947 

3e  jaargang nr. 9 
mei 1988 

Het seizoen 87-88 zit er bijna weer op. 

Nog enkele wedstrijden en/of toernooien, 

met als besluit op 11 juni a.s. het tradi-

tionele mix-toernooi met aansluitend een 

wedstrijd oud D.W.P.-oud Heerenveen, en een 

ieder kan zich voorbereiden op de aanstaande 

vakantie. In vogelvlucht terugkijkend kunnen 

we als vereniging terugzien op een alleszins 
geslaagde competitie 1987-1988. 

Ondanks het feit dat de start niet geheel vlekkeloos verliep is het 
resultaat aansprekend genoeg. Ons eerste elftal eindigde als 4e, een 
prima resultaat als debutant in de 4e  klasse K.N.V.B. Ook het tweede 
handhaafde zich, zij het met enige moeite in de K.N.V.B., terwijl 

het derde de K.N.V.B. bijna haalde. De A junioren behaalden de finale in 

de beker-competitie voor groepen en versloegen in de finale afgelopen 
dinsdag 25 mei de A junioren van W.T.O.C. met 2-1. 

Voor wat betreft het seizoen 1988-1989 staan, m.n. voor de trainings-

dagen, enige veranderingen op stapel. De selektie-senioren gaan trainen op 
dinsdag- en donderdagavond, i.p.v. de maandag- en woensdagavond. 

De jeugd gaat grotendeels naar de maandag en de andere senioren naar de 

woensdag. Nadere berichten volgen nog in het laatste clubblad van juni. 
Verder wijs ik een ieder nog naar onze Algemene Ledenvergadering welke 

gehouden wordt op 9 september a.s. om 20.00 uur in de kantine. 

Eelko Westra. 

Alweer het 4n na laatste nummer van ons 

derde seizoen, deze maand vrij veel binnenge-
komen inzendingen zodat wij niet alles konden 

plaatsen, maar dit bewaren we voor het laatste nummer. 

Om alle jeugdelftallen toch een plaatsje in ons clubblad te geven 

deze maand 2 elftallen van de maand, blijven over E2 en de D pupillen 
welke in nr. 10 komen te staan, jongens nog even geduld. 

Verwijzend nog naar het MIX-toernooi met daarna oud D.W.P. tegen oud 

Heerenveen op 11 junk en daarna de Algemene Ledenvergadering op 9 sep-

tember a.s., wensen wij jullie veel leesplezier en een sportief 

Europees Kampioenschap, graag reacties van leden die hierheen gaan. 

de redaktie. 



B junioren seizoen 1987 - 1988. 

Staande v.l.n.r.g Rudie Vis, Fokke Woudstra, Hendrikus Schokker, 

Folken de vries, Marten Woudstra, IJpe van der Zijpp, Gjalt van lies, 
Henk Veuger. 
Zittend vel.n.r.:  Durk  Vis,  Rend  Modderman, Jan Drenth,  Rend  de Jong, 

Wiebe van der Veen, Marco Oenema. 
Ontbreken de leiders: Klaas Woudstra en Anne Lieuwes. 

VOETBALVERENIGING 	Ay  EI PE PP  ROTS TERHAULE , 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
vrijdag 9 september 1988 20.00 uur 

kantine Sint Johannesga 
AGENDA: 

1. Opening. 
2. Notulen. 
3. Mededelingen. 
4. Verslag secretaresse. 
5. Jeugdverslag. 
6. Verslag penningmeester. 
7. Verslag kascommissie. 
8. Benoeming kascommissie. 
9. Bestuursverkiezing: 

aftr.  Age  v.h. Meer en  Germ  Sloothaak. 
Tevens verkiezing 	(beiden herkiesbaar), 
vacante bestuursplaats: voordracht W.Toering. 
Briefjes met tegenkadidaten kunnen tot een half 
uur voor de vergadering worden ingeleverd bij 
het secretariaat Pr. Marijkeweg 29 Sint Johannesga. 

10. Rondvraag. 
11. Sluiting. 

Het Bestuur. 



Voetbalvrienden  

Dinsdag 17 mei om 19.00 uur mag ik voor de laatste keer optreden 

als leider van het 5e van D.W.P. tegen V.O.G. 

We hopen deze wedstrijd te winnen!? 

Door te drukke werkzaamheden lukt het me niet om het leider- 

schap nog verder op me te nemen. 

Andries Heida en Pieter Bakker gaan samen het volgende seizoen 

als leider van het 5e fungeren. Jongens veel succes! 

Langs deze weg wil ik graag iedereen bedanken voor de afgelopen 

2 jaar als leider van D.W.P.-5. 

Veel succes het volgend seizoen. 

Anne van der Wal. 

Voetbaltoernooi S.C. Heerenveen 	B-junioren 

Vrijdag 13 mei moesten we aantreden voor een toernooi op de 

terreinen van S.C. Heerenveen. We hadden Anne Haven en Sietse 

v.d. Wal van de A-junioren met ons mee, omdat Henk Veuger en 

René Modderman met de C-junioren meededen. 

Eerst moesten we spelen tegen v.v. Heerenveen, waarbij het 0-0 

bleef. Vervolgens tegen De Sweach, waar we met 1-0 van verloren. 

Daarna tegen Fijnje, waar het ook 0-0 bleef. 

Toen moesten we in hetstadionspelen, dat scheen te helpen want 

we wonnen beide wedstrijden. Eerst met 1-0 van Read  Swart,  met 

een goal van Anne. Vervolgens werd E.B.C. in de pan gehakt met 

maar liefst 5-0. Met goals van Anne en de gebroeders Woudstra. 

Toen moesten we in de finale spelen om de 5e en 6e plaats. We 

kwamen al vlot op voorsprong door een goal van Fokke, maar ze 

scoorden toch nog tegen en zo bleef het de hele wedstrijd, dus 

moesten we strafschoppen nemen. Na 4 strafschoppen stonden we 

gelijk, maar toen schoot Marten, onze topscorer met 3 goals, 

te zacht in, zodat die bal door de keeper van de tegenpartij 

werd gestopt. Maar gelukkig schoot een speler van de tegenpartij 

hem daarna over de goal van  Durk  heen. Om en om dus, eerst Wiebe 

die de bal beheerst inschoot, daarna de tegenpartij, maar die 

bal werd door  Durk  gestopt. 

5e Plek dus, toch netjes met 12 deelnemende ploegen. 

De Sweach werd le. 

Het was mooi weer de hele dag, maar wel erg warm. We gingen in 

elk geval tevreden naar huis. 

Volken de Vries 



SC Joure - DWP  Cl 3-1  

We gingen met volle moed in de auto, en toen we bij Joure kwamen, 
gingen we in onze nederige nederzetting (klein hok), waar overigens 
een stuk of 3 andere groepen waren genesteld. We schrokken ons 
kapot omdat er maar 3 douchekoppen waren. 
Eindelijk op het veld aangekomen, gingen we warming uppen. Toen 
we hot waren begonnen we te spelen. Wij begonnen met de aftrap. 
Na 5 minuten was het Tjalling de Heer, die een blunder maakte. 
Wij waren helemáál niet boos. We vonden het een voorrecht om weer 
af te mogen trappen. Toen kwam Johan alleen voor de kippen en 
schoot op de dwarsligger. Na enige tijd voetballen en schelden, 
maakte  SC  Joure toch weer een doelpunt. 2-0 dus. Toen was het 
rust. 
Na de rust en die vieze thee begonnen we opnieuw. Na een kwartier 
spelen schoot Johan de bal in het doel. Wij zetten toen alles op 
alles om maar gelijk te komen. Zo schoot Teake op de paal, Henkie 
1 maal op de lat en Johan ook 2 maal op de lat. We hadden wel pech, 
maar na een prima voorzet van Herman de Verschrikkelijke gingen we 
toch weer op doel aan, maar toen zei de schele scheidsrechter dat 
het buitenspel was, maar dat kon niet. Toen die lui aan kwamen 
rennen, zouden ze Herman wel even omspelen. Maar Hermans super-
sonische voetbalschoenen tikten met behulp van Herman de bal 
weer naar voren. Dit pikten de  Jousters  niet en één van hen was 
zo leip om Herman een tik op de rug te geven. De scheidsrechter 
zag dit zogenaamd niet. Toen scoorden de  Jousters  opnieuw. 
3-1 dus. Wij waren erg teleurgesteld. Toen speelde Jan de Vries 
op Johan en die speelde weer op thijs en die speelde de bal naar 
een  Jouster  en dit ging nog lang door. Toen floot de scheidsrech-
ter af. We hadden dus 3-1 verloren. 

Verslag gemaakt door Johan en Herman Cl! 

Test uw kennis der 
spelregels 

1. Wat zijn de clubkleuren van Fortuna Vlaardingen? 	(1 pnt. ) 

2. Een speler werpt de bal bij een inworp tegen de rug van een 

tegenstander om daarna de bal te kunnen spelen. Is dit toe- 

gestaan en wat beslist de scheidsrechter? 	(2 pnt.) 

3. Met hoeveel spelers kan een voetbalploeg minmaal en maximaal 

spelen? 	 (1 pnt.) 

4. Bij lichte blessures moet worden gewacht met behandeling tot 

het spel "dood" is. Wat wordt hiermee bedoeld? 	(2 pnt.) 

5. Wat zijn de clubkleuren van Heerenveen? 	(1 pnt.) 

6. Welke (zogenaamde) machtsmiddelen staan de scheidsrechter 

ter beschikking om het spel goed te laten verlopen? 	(2 pnt. ) 

7. Op welke afstand moeten de spelers van de bal blijven bij 

de beginschop? 	 (1 pnt.) 

-.-4- .-. 



UwVictoria-Vesta 
adviseur 

wil even nagaan of 
harde tackles 

in de polis staan. 

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

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

Uw VictoriaNesta adviseur kan zorgen dat dat niet 
gebeurt Maar dan moet 
u 'mwel even bellen. 

uw adviseur: 

R. JAARSMA 

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

Victoria-Vesta kw  
'a veillg  gevoel 

verzekeringen 
hypotheken 
financieringen 

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 

• • •	 

, .... • 
/ 

1.7  

Transportbedrijf 

Nico de Wolff 
HANDEL IN 

RUWVOEDERS 

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

Instituut"NOO 
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: 

rnstituut "NOORD !/9.) 
De Finne 2, 8501 PC Joure, Telefoon 05138-2021 

001ESMA 
•?. mi.:01mm  

..54174)r -Pli'?0  jEE  RT‘4E.P''‘-',r‘u 



Café-Restaurant - Zaalaccommodatie 

„HET ANUR" te Scharsterbrug 
Hollandiastraat 50 

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

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

Vraag vrijblijvend prijsopgaof bij de heer  II.  Jonkman, Tel. 05138-2350. 
t.  

Piuimveebedrijf en eierhandel 

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

Sigaren Magazijn 'T HOEKJE 
NET CIROO r3  if  A55oflU1eflT 5IøAflW TH 5/0/1fleTTell 

TEV015 COMPLE re 5ORTEIM110 

"COMPAEttEll" "OUD NAMPEIV en "BALMORAL" 
00H UW  linen  ItADPIC5 V0011 TOTO  Ell  LOTTO 

EN ws 

JELLE VAll DELDEI1 
MIDSTRAAT 63 JOUR - T.O.  JOUSTER  TOREN 

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

EN VERGEET HET CIJFERSPEL NIET. 

.)3  

voegbedrijf en gevelrestauratie 
Fok 27 / 8441  BM  Heerenveen 

Telefoon 05130-25893 

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 
	• 

* \JO& 
0.4 

‘10,14014G 

et-IS
CNO0‘..  

Josle-cetwes.  

SPORTHUIS 
DE LEEUW 
DRACHT 56 • 58 
HEE RE NVE EN 
TELEFOON 22418 

 

.74 •z z 	< L Griend Sport 

B ÉITOE2 INEETR K 	'71( NMIÉRIr 

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

U 441C 	Iteerenvren 

Burg. Kuperusplein 59 
Telefoon 05130 - 24899 

Elke dag verse croissants, frans 
stokbrood, Italiaans softijs, 
vanille— en roamijs. 

Croinantrrie 
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WIE SCOORDEN DE DOELPUNTEN VOOR 	D.W.P. 

Naam Elftal Doelpunten 

Marten Woudstra 
Anne Haven 
Jochem Sloothaak 
Henk 	v.d. 	Wal 
Harry 	v.d. 	Velde 
Marco Visser 
Siart Bruinsma 

B 
A 
E 

A 
E 

14 
13 
12 
12 
11 
11 
11 

8. Auke Bosma 9 
Willem 	v.d. 	Wal 9 

10, Jan M. 	Bijker 8 
11. Nico Huppes 7 
12, Klaas Huisman 6 

Wiepie Krist 6 
Gjalt 	v. 	Hes B 6 
Anne Bij ker A 6 
Jan Schokker E 6  

MINST GEPASSEERDE DOELMAN 

Wedstr.  

19 

17 

21 

18 

14 

16 

E 	14  

Naam 
	

Elft.  

1. Bennie  van Hes 
	

4e 

2. Jan Knijpstra 
	

3e 

3. Durk  Jager 
	

2e 

4, Mindert Mulder 
	

le 

5. Durk  Vis 
	B 

6. Wiepie v. Stralen A 

7. Marco Vaartjes  

Tegen Gemidd. 

0.526 (0,625) (1)  

1,059 (1,000) (2)  

1,429 (1,500) (3)  

1,500 (1,563) (4)  

2,071 (1,909) (5)  

2,438 (2,769) (7) 

2,571 (2,500) (6)  

10 

18 

30 

27 

29 

39 

36 

Bijgewerkt t/m 7 mei 1988.  

Alleen als men 14 of meer wedstrijden heeft gekeept, wordt men 
opgenomen in de stand. 

De totaalstand van schutters en keepers komt in het laatste nummer. 

A. Veenstra.  
Prijsuitreiking op 11 juni a.s0 tijdens het mixtoernooi, in de 

pauze van de wedstrijd oud D.W.P.- oudHeerenveen. 

Prijzen weer beschikbaar gesteld door BOSMA AUTOMATERIALEN uit 

Leeuwarden dit in samenwerking weer met de allerbekende Douwe van 

der Schaaf, hiervoor weer onze hartelijke dank. 



E.B.C. 2 - D.W.P. 4 	16 april 1988 

E.B.0 aan de bal na de aftrap, Henk de Vries neemt de bal over en 

waagt een poging om te schoren maar helaas. 

4e  min.: uitrap voor D.W.P. intussen word Franke Sloothaak onder uit 
gehaald. Bouke probeerd de bal in het doel te koppen maar tevergeefs. 

E.B.C. aan de bal zij proberen te schoren maar  Bennie  (de keeper) 

vangt Y.,em met gemak. 
Ondertussen lag Frank weer eens onderuit. E.B.C. weer aan de bal, 

E.B.C. heeft evenals D.W.P. kans 

Klaas Huisman overtrede dus E.B.C. weer aan de bal maar dat duurde 
niet lang. Goal: (van wie heb ik niet zo snel gezien) maar jammer 

keurde de scheids hem af. 

27e  min schoorde Franke Sloothaak 1-0. 

2e  helft: D.W.P. in de aanval en hadden 7 kanzen maar tevergeefs. 

Even was het stil want er was een botsing tussen Wypie en Ane. 

7e  min: goal van Klaas Huisman 2-0 uitgooi E.B.C., Franke neemt 
er proveit van en gaat er met de bal vandoor WYpie aan de bal en .... 

goal, 3-0. 
20e min; Klaas aan de bal en . 	 goal en zo kwam de eindstand 4-0 

voor D.W.P. 
uw verslaggeefster Jacqueline van Hes 

P.S. exuus voor de foutjes en zo min mogelijk in korten a.u.b. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Nu Jacqueline wij hebben het precies zo over genomen zoals je hebt 
ingeleverd en helemaal niet ingekort. 

redaktie. 

"••••••••••••••••""•"'•"•"'•""••""•""•''' 

GEACHTE LEDEN 

Het komt de laatste tijd meerdere malen voor dat enkele bestuurders hun 
auto parkeren aan de Grie, aan de zijde van de fietsenrekken. 
Het parkeren aan deze zijde van de rijbaan is verboden en dit wordt 
duidelijk aangegeven door middel van een verkeersbord. 
Ons sportcomplex heeft een zo ruim parkeerterrein, dat makkelijk ieder-
een zijn auto daar kan parkeren. Als men nu aan beide zijden van de rij-
baan gaar parkeren dan kunnen er toch bepaalde problemen ontstaan. 
Automobilisten die over de Grie rijden ergeren zich en het is al voorge-
komen dat een SRV-wagen zo'n moeite had om zich door de aldaar gepar-
keerde auto's te wringen, dat een autospiegel het slachtoffer werd. 
Onze vraag is dus ook om Uw auto zo veel mogelijk op het parkeerterrein 
te parkeren en niet meer aan de rijbaan van de Grie. 
Wij zijn allemaal sportmensen en kunnen dat eindje ook nog wel overbrug-
gen zonder blessures op te lopen. 

Namens het bestuur en de redactie, 

BIJ VOORBAAT DANK  

""••••'''••••••"'•'"'•••°"*""'• 



Elftal van de maand. 

C junioren seizoen 1987 - 1988. 

Staande v.l.n.r.: Bertus Akkerman (leider), Jan de Vries, Klaas Jansen, 
Herman van Zwol, Johan Bijker, Teake Bruinsma, Henk de Jong, Gauke 

Brouwer (leider). 
Zittend v.l.n.r.: Tjalling de Heer, Berno de Boer,  Ties  de Vries, 
Siebolt Krikke, Henk de Jong, Johan Kerkstra. 

"'" • 	• " • •"' • 	• 	• "" 

Op koninginnedag zijn wij naar Heerenveense Boijs geweest, hier 
was een toernooi. Wij moesten 5 wedstrijden spelen. 
Wij hadden ze allemaal gewonnen en wij werden KAMPIOEN en een 
vaantje en nog een beker. 

Egon Bakker E 2 

I1e777- 	
G e 11' 
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Nederlaag DWP 9.00(k« 

Oeverzwaluwen blijft royaal 
overeind in strijd om titel 

WWS - DWP 1-0 

Een ontmoeting met vrij veel 
overtredingen, waartegen arbitraal 
niet voldoende werd gereageerd. 
Over en weer ontstonden weinig 
kansen, maar uit één van die 
spaarzame situaties drukte Edward 
Jorna halverwege de tweede helft 
een vrije trap langs de DWP-doel-
man 1-0. 

RES 3e klasse A zaterdag: 
Uitslagen wedstrijden zaterdag 9 april jl.: 

H'veense Boys 2 -  SC  Joure 2 1-0, LVC 2 - 
Leeuw. Zwaluwen 3 1-1, CSL 2 - ONT 20-1. 
SDS 2 - IJVC 2 2-0, Blauw Wit '34 4 - Dracht-
ster Boys 30-1, DWP 2- FC Wolvega 2 1-1. 

Stand RES 3e klasse A zaterdag: 
H'veense Boys 2 16 11 3 2 25  39-11 
SC  Joure 2 	16 10 3 3 23 30-14 
Drachtster Boys 3 17 9 4 4 22 31-1€ 
Blauw Wit '34 4 15 8 2 5 18 22-18 
YVC 2 	 15 8 1 617 25-22 
DWP 2 	 17 6 4 814 19-2" 
LVC 2 	 15 4 5 813 23-2. 
FC Wolvega 2 	17 3 7 7 13 18-29 
SDS 2 	 15 4 5 6 13 17-23 
ONT 2 	 16 3 6 7 12 13-27 
CSL 2 	 14 5 1 8 11 18-29 
Leeuw Zwaluw. 3 18 3 4 9 10 14-24 

Wedstrijdprogramma zaterdag 16 april 
a.s.:  SC  Joure 2 - CSL 2, Leeuw. Zwaluw. 3 - 
ONT 2, Blauw Wit '34 4 - DWP 2, IJVC 2 - 
H'veense Boys 2. 

o
o.:/

e
r 	

''è 	A 

 

/.00, i.e,),?4 '6 cA' 
0,tp 	 o' ?'t, de  01e  

etb ^<4 1; t4l.4. 	4)' 	l'04 
o  •0›,, t. 	o4 et, N.,  

4,„ o' 41'i4 ot.• 	(?tre 	tt. 

eik 0,.to 	(400 o• 

D.W.P. moest afgelopen zaterdag 
in Wirdum de strijd aanbinden met 
W.W.S. W.W.S. is evenals D.W.P. 
een debutant in de 4e klasse A. Bei-
de ploegen doen het goed in deze 
klasse. D.W.P. stond voor deze 
wedstrijd op een 5e plaats niet 17 
pnt. uit 15 wedstrijden en W.W.S. 
stond op een 6e plaats Met 16 pnt. 
uit 15 wedstrijden. De ploegen wa-
ren dan ook aan elkaar gewaagd. 

Na het eerste fluitsignaal begon-
nen beide ploegen met leuk, aanval-
lend voetbal. Al was W.W.S. in deze 
beginfase iets beter dan D.W.P., de 
kansen waren voor de D.W.P.-ers. 
Zo maaide Klaas Huisman na een 
voorzet van Ilenk van Hes over de 
bal heen en kon Rudie Waterlander 
zijn inzet niet de juiste richting ge-
ven. Gaandeweg kreeg ook W.W.S. 
leuke kansen, maar steeds stond 
daar de prima keepende Mindert 
Mulder. Het bleef 0-0 tot het rust-
signaal. 

Na de rust toonden beide ploegen 
weer hetzelfde spelbeeld als voor de 
rust. Het was geen mooi voetbal 
maar het was wel spannend. Ook 
nu waren er weer hachelijke mo-
menten voor beide doelen, maar de 
bal was niet over de streep te krij-
gen. Een speler van W.W.S. dacht 
hier anders over toen hij de bal van-
af ongeveer 20 meter keihard in het 
net kogelde, 1-0 dus. Hierna moest 
D.W.P. er nog harder tegenaan en 
dat ging dan ook gebeuren. Zo was 
Jolt Jager dichtbij een doelpunt en 
schoot Wijnand Dijk een vrije trap 
maar enkele milimeters te hoog en 

DWP-Makkum 1-1 
De promotiekansen, zo die er 

waren, zijn voor Makkum verke-
ken. In een rommelige wedstrijd, 
waarin scheidsrechter Wolleswm-
kel uit Hoogeveen veel te tolerant 
was, kreeg DWP voor rust zeer 
veel reële kansen. Uiteindelijk be-
nutte alleen Rudy Waterlander één 
van de mogelijkheden. Daarvoor 
had Theo Bootsma middels een.  
vrije trap de score geopend zodat 
de ruststand 1-1 was. Na de thee 
twee hardwerkende ploegen maar 
geen doelpunten meer. 

Stand: 
Oeverzw. 	17 13 1 3 27 51-17 
de Walde 	17 10 3 4 23 37-23 
Zenrobben 	16 7 8 1 22 28-14 Makkum 	16 8 3 5 19 28-22 WWS 	 16 6 6 1821-20 
DWP 	 16 6 5 5 17 21-25 
Oudega W 	10 3 8 5 13 18-24 RWF 	 16 3 7 6 13 12-17 
CVVO 	 16 3 8 5 13 12-24 IJVC 	 17 4 5 8 13 14-27 
Woudsend 	17 2 7 8 11 19-29 
IIielpen 	16 1 5 10 7 11-25 

zo kon een schot van Klaas Huis-
man maar net tot corner verwerkt 
worden. D.W.P. probeerde echt van 
alles om toch het verdiende puntje 
te pakken, maar wat men ook pro-
beerde, niets lukte. De bal mocht 
gewoon niet in het vijandelijke doel 
verdwijnen. Zo leed D.W.P. na een 
periode van 8 wedstrijden weer eens 
een nederlaag. Het was geen ver-
diende nederlaag, maar hij telt 
toch. Hopelijk pakt D.W.P. tegen 
Makkum, zaterdag as. weer de 
draad op. D.W.P. speelt dan een 
thuiswedstrijd om 14.30 uur. 

De Wálde zet 
Zeerobben op 

• • een zijspoor 
LEEUWARDEN — Zeerobben 

verspeelde zijn titelkansen tegen 
De Wálde, dat de Harlingers aan 
de kant schoof. Oeverzwaluwen 
maakte tegen Makkum geen fout 
en is weer een stap dichter bij de 
titel gekomen, maar weet dat De 
WAIde nog op de loer ligt. Onder-
aan is het lot van Hielpen (bijna) 
bezegeld na de nederlaag tegen 
DWP. IJVC deed goede zaken te-
gen Woudsend en CVVO pakte 
een kostbaar punt van Oudega. 
WWS kwam in veilige haven na 
winst op RWF. 

Hielpen — DWP 1-2 
Hielpen knokte voor de punten 

en dit verraste DWP. Uit een vrije 
trap scoorde Liitzen ten Boom 1-0. 
Na de rust probeerde DWP het 
met veel lange ballen en dit resul-
teerde in twee treffers van Wij-
nand Dijk 1-2. Hielpen probeerde 
een verdiend punt binnen te halen, 
mar de gelukkigste bleef DWP 



CAMPING • EN WATERSPORT ARTIKELEN 
SPORTPRIJZEN & SCHAATSSPECIALIST 

tevens het adres voor 

BETAALBARE SPORTKIEDING 

Dé specialist 
in HEEREN VEEN 

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

Kies voor uw snacks 
het juiste adres 

Haal ze bij de 
FR 11 FES EXPRES 

In het zomerseizoen 

kunt u ons dagelijks 

vinden bij het Nannewijd 

DE WITH& SPIJKST RA 
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. 

o Of Bankrekeningnr. 3307.14.880 van de Rabobank. 
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DAMES-TIENERMODE 
• MIDSTRAAT 89 - JOURE 

Ingang ook aan de achterzijde met oarkeer-ruimte. 

F. VAARTJES 
Renovatie.Voeg.Vlecht. 

en Tim merbedrij I 
BANI3SLOOT 3 
BA NTEG A 	tel. 05145.229 

Administratiekantoor en 
Belastingadviesburo 

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

Schoteriandseweg 92, Nietrevehome, 
telefoon 05135- 1674 / 1467 
Nietnivevveg 64., 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  70 
Tel. 05138-2975 MBE  

BRUINSMA TAPIJT 
MIDSTRAAT 87 

JO URE 
tel. 05138.3794 

KALSBEEK speelgoed 
MIDSTRAAT 68 JOURE 11'174.05138.3811 

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



Schildersbedrijf 
ROTTUM 

Telefoon 0 5137 - 1526 
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li\URANT.s 	UITVOERINGEN 

?41Elit 417%  
KOMEN HALEN 

STREEK  116 
8464 NH ST. JOHANNESGA  

Voor een nieuwe 
of een goede 

gebruikte FIETS 
naar: Akkerman 

Rijwielen 
St. Johannesga, tel. 05137-1320 

ook voor 
restauratinwerkzaamhoden 

naar 1 p  

hi a hem human 
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 
ROTSTE RHAUL E B.V. 

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

Langedijk 1 
8463  NP  Rotsterhaule 
Telefoon 05137-1475 
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De supermarkt van deze tijd! 
A. VAN ZWOL 
Streek 131 - Tel. 1494 - Rotsterhaule 

Gebruikte Meubels en Keukens. 

agoedr4g/littd 

Pollé 7 

Tel.: 05137 - 2002 



Bekerfinale D.W.P. Al - T.W.O.C. Al  

Eindelijk was het dan zover. Dinsdagavond stonden we om 7 uur 

tegenover T.W.O.C. in de Bekerfinale. Deze finale werd gehouden 

in Wolvega en hebben we bereikt door o.a. Oldeboorn Griffioen 

en Blauwhuis uit te schakelen. 

Om 7 uur klonk het fluitje voor de aftrap. T.W.O.C. nam het 

initiatief en door een kleine onoplettendheid in de 10e minuut 

lieten ze de bal dan ook achter Wiepie van Stralen verdwijnen. 

1-0 Achter dus; dit was een harde klap. Maar omdat we ons niet 

verloren gaven, begonnen wij te drukken en dit had succes, want 

na een mooie vrije trap van Gerrit van Hes kopte Marco 1-1 ge-

lijk. Hierdoor wat moed gekregen, gingen we door en we kregen 

nog een paar kansjes maar benutten ze niet. 

Toen kregen we een nare tegnslag, want  Kieft  (Sietse v.d. Wal) 

kreeg onenigheid met een speler van T.W.O.C. en werd het veld 

uitgestuurd (onterecht). We moeten dus met 10 man verder. Na de 

rust werd het een heel andere wedstrijd want wij voetbalden veel 

harder en agressiever. Daardoor kregen we een paar kansjes maar 

maakten ze niet af. Toch werd ons felle voetbal beloond. Door een 

mooie dieptepass kwam Marten Woudstra alleen voor de keeper en 

scoorde 2-1. We waren erg blij natuurlijk en wilden dit dus ook 

vasthouden. We gingen nu dus veel meer verdedigen. T.W.O.C. 

kreeg toch nog een paar kansjes maar ze konden niet winnen en 

dus namen wij de beker mee naar huis. Olé!! 

Een speler. 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--. 

Rectificatie: tegenstander was W.T.O.C. 

Maar alsnog gefeliciteerd jongens een uitstekend resultaat, in ons 

laatste clubblad van dit seizoen volgt opnieuw een wedstrijdverslag 

van Gerrit van Hes, alsmede de foto's gemaakt door Wietze Zwart. 

redaktie. 
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MEDEDELING. 

De jeugd-voetbalspelmiddag, zoals was aangekondigd op woensdag 18 mei 

kon geen doorgang vinden omdat de vier scholen juist die middag een 

schoolvoetbaltoernooi hadden. Doch deze middag zal verplaatst worden 

naar het begin van volgend seizoen, reakties van de jeugdcommissie 

tegemoet ziende. 



•DWP - CVVO: spannend - sportief 
HEKRENVEEN - We zaten er meteen 
middenin. Enkel vrije trappen aan bei-

-de kanten, snelle doorbraken, goed ge-
nomen hoekschoppen, ja zelfs een le-
vensgrote kans voor de ijverige Klaas 
luisman (DWP). Stuk voor stuk in-

grediënten die 't één en ander beloof-
den. Scheidsrechter Moes hield de teu-
geltjes strak met weinig te zeggen 
maar veel te doen. Zonder zich te bui-
ten te gaan aan gemeen spel was er 
een surplus aan ambitie. 
In de 20e minuut boekte DWP succes,' 
middels Willem v. d. Wal. Een prima 
geplaatste hoekschop van Jolt Jager - 
heeft wat in huis - was prooi voor Wil-
lem, 1-0. 
CVVO kwam met een antwoord. Een 
vrije trap. buurt 16 in. lijn werd opge-
vangen door Gert Tuinsma en Mulder 
was verslagen. De activiteiten rezen de  

pan uit, sterke druk op de verdedi-
gingslinies met aan beide kanten op-
vallend goede doelverdedigers. De 
rust brak aan met 1-1. 
Groenwit en blauwwit bleven door-
gaan. 't Positiespel was bij CVVO iets 
beter verzorgd, de DWP opzet was di-
recter met als grote animator Anne 
Knol. In de 49e min. stelde CVV(' t-
den. Een even uit balans in DWP's1-4t-
ste linie, gaf Laurens Slump de kans  
tat  scoren. Een bekeken goal, 1-2. 
Doorgaan was het parool, iets nadruk-
kelijker door de thuisclub gesteld. On-
der de bedrijven door twee terechte 
boekingen, gelijkelijk verdeeld. Klaas 
Huisman kreeg een reeële kans, maar 
werd in die mate gehinderd, zodat de 
gelijkmaker uitbleef. Niet de span-
ning. De verre afstandlob van Anne 
Knol dient vermelding. De 40e minuut 
bracht de beloning voor de thuisclub. 
Een kopstoot van Klaas werd alert 
door Willem v. d. Wal verlengd en de 
2-2 was een feit. Sterk op buitenspel 
spelen was grote troef bij de gasten: 
Doelpunten kwamen er niet meet.. 
Loon naar werken, eerlijk verdeeld, 
het was de juiste uitslag. 

Willem Sehotanus. 

Iedereen verwachte dat het uit de hand zou 
lopen, maar na een  hocking  aan een 
CVVO-speler werden de gemoederen wat 
kalmer en  bled  het verder een faire wed-
strijd. Lange tijd leek het of CVVO met de 

volle buit naar huis kon gaan. Maar 7 • 
'Minden voor het eindsignaal wist  DWI)  
toch nog te scoren na een rommelbal bin- 
nemi de 16 meter. Toch een verdienstelijk 
punt voor CVVO. Met nog 3 wedstrijden 
voor de boegstaat vast dat Hielpen de eerste 
degradant is. De tweede moet komen uit de 
daar bovenstaande vier ploegen. RWF 19-
15, IJVC 19-15, CVVO 19-15, Woudsend 
19-13, Hielpen 19-8. 
Volgende week de beslissende wedstrijd 
Woudsend tegen CVVO. 

• ""l(l'  ""' • ""' 

Woudsend mist bezieling 
‘41 oeglal  otO 
Over naar de 4e. 	A:.  Oudega reist 
naar Sportpark „de Rien", domicilie 
van CVVO. CVVO stelt mij teleur. De 
positie op de ranglijst is slecht en dat 
had ik bij de aanvang van de competi-
tie niet verwacht. Doe er wat aan 
blauwwitten. Trek jullie 9p aan de 
prestaties van plaatsgenoot Lemmer. 
Doe het. DWP speelt uit tegen de Hiel-
pen. Volgens mij geen enkel probleem 
om 2 punten te bemachtigen. Geen 
zelfoverschatting etaleren. Gewoon 
2x45 min, je uiterste best doen en de 
overwinning is voor de Sint Johannes-
gasters oftewel DWP. 

6. DWP - 1Viakkum. In de eerste 45 
min, een bezighoudende wedstrijd, bij 
vlagen een goede techniek, de pass 
werd gechanteerd, kortom acceptabel. 
DWP was in die eerste speelhelft toon-
aangevend, hetgeen niet in doelpun-
ten werd uitgedrukt. Makkum deed 
dat in de 23e min, na een uitstekend 
genomen vrije trap. Voor de thee toch 
een 1-1 uit een hoekschop met als af-
werker Rudi Waterlander. 
Na de pauze ging het moeizamer. De 
rechtshalf van Makkum was toen de 
grote man. De groenwitte verdediging 
- middenveld inbegrepen - deed er van 
alles aan. 't Wilde niet. Aan beide kan-
ten excelleerden de doelverdedigers en 
daarom bleek het 1-1. 

Willem Sehotanus 

Kostbaar puntverlies 
voor Joure 2 

Zaterdag ontving Joure 2 
streekgenoot DWP 2. In een niet al 
te beste wedstrijd kwam geen van 
de partijen tot een doelpunt. Joure 
was technisch misschier) iets be-
ter, maar de mannen uit Sint Jo-
hannesga stelden daar ijver en fa-
natisme tegenover. Joure begon 
aanvallend en schiep zich in de be-
ginfase direkt enkele goede kan-
sen, maar met schoten van Jor-
ritsma en Jellema wist de doelman 
wel raad. 

Na een klein kwartier kwamen 
ook de bezoekers enkele malen ge-
vaarlijk voor het heiligdom van 
Struikmans. Zo wist H. Jellema de 
bal uit een vrije trap met moeite 
koppend tot hoelcsehop te verwer-
ken. Het spel bleef op en neer gol-
ven. R. Dijkstra zag de bal na een 
solo over de kruising verdwijnen 
en bij een schot van W. Hartholt 
stond de doelman op zijn post. 
Aan de andere kant moest ook 
Struikmans enkele keren succes-
vol ingrijpen om erger te voorko-
men. 

Ook na de rust hetzelfde spel-
beeld. Reeds in de derde minuut 
moest A. Roorda handelend optre- 

den door de bal na een corner van 
de doellijn te halen. Of het door 
het mooie weer kwam, of dat de  
Jousters  niet meer in een kam-
pioenschap geloofden, zal wel een 
vraag blijven, maar een feit was, 
dat de inspanning van de thuis-
club het liet afweten. DWP kwam 
nu veelal via de counter gevaarlijk 
door, maar de  Jouster  verdedi-
ging kon steeds nog tijdig ingrij-
pen. 
Aan de andere kant had men het 
vizier ook niet op scherp staan, 
steeds zag men de bal over of 
naast het doel verdwijnen. 
De laatste minuten gingen de  
Jousters  massaal in de aanval, 
maar de bezoekers hielden vaak 
met kunst en vliegwerk hun doel 
schoon, zodat de wedstrijd'eindig-
de zoals hij begon. Door dit punt-
verlies hebben de kampioenskan-
sen van de  Jousters  een behoorlij-
ke deuk gekregen. 
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4A brengt de derby DWP - OVVO. 
Let wet de regio derby. Normaal(?) ge- . 
sproken zijn de punten voor DWP.  

DWI'  1 - CM) 1 	 2-2 
Ook vandaag moest CVVO voor de punten 
vechten, want nog steeds dreigt de degrada-
tie. Al vanaf de eerste minuut bleek dat er 
inzet genoeg was. CVVO en DWP bevoch-
ten elkaar op een felle maar faire manier. 
Na een tiental minuten was het toch weer 
de tegenstander die kon scoren. Vanuit een 
goed genomen corner kon een vrijgelaten 
DWP-speler vrij inknikken en CVVO stond 
weer eens achter met 1-0. Met volle kracht 
gingen de Lemsters op zoek naar de gelijk-
maker. Het doelpunt liet niet lang op zich 
wachten. Na een overtreding op 20 meter 
van het DWP-doel mocht CVVO een vrije 
trap nemen. Gen Tuinsma wist de hal op 
een prachtige manier over de muur in de 
kruising te werken. Dit gaf CVVO weer 
volop moed en er Werden dan ook enkele 
goede kansen gekreëerd. Een hele goede 
kans werd zelfs nog vanaf 3 meter over de 
lat gewerkt. In de tweede helft kregen de 
mensen langs de kant nog vele hektische 
momenten te zien. Al na een minuut of  lien  
ging Laurens Slump zeer goed door op een 
diepte pass en wist 1-2 te scoren. Door deze 
achterstand moest de thuisploeg er een 
schepje bovenop gooien. Ze probeerden de 
gelijkmaker te forceren met lange ballen en 
meer hardheid. Dit resulteerde in een 

..terechte  hocking  voor de DWP-speler. 
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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 DAGEKVASTE ITEMS + LAATSTE NIEUWS: 
MAANDAG of  :WHIM,  WWItIOLITSIAGEN el eautomooric VAN OE voinueme Nu Re  maim)  
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WOENSDAG wow/Timm UT YOFRAL metoortij.  mews  OVEIWCO4DAGWEOST1110EN 

DONDERDAG  ADIDAS  -Pt0EG VAN HET tor  SUNDER  e+  arum  EUROPEES TOPSCORaSUNDEN, VOTIAGEN Ec 
VRIJDAG eamcmcsrE remotwes  ea  tosrE ornuf 
ZATERDAG ItUNGINKSIE TEAM/4BM EREOMSEI urrstAcm  mute  EH MEMO 

ZONDAG MIAMI eAnon.AL 94 iirrenanorou vAn ZATUDAG EN ~STE teeme~ts 
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welkom bij 	 
de voetbal 

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

KOM VOETBALLEN! 
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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 

ROTSTERHAULE 
STREEK 125 

ambrAidijittsigtrij 
Jiant.n TELEFOON 1597 

'T IS MAAR EEN WEET, 
WAAR LI POORTREffElIJI( EET. 
CA NET EENS BIJ ONS PROBEREN, 
EN 6£  MIT  NOOIT Bulk 
ADRES BEGEREN 

CAFETARIA "T CENTROI" 
G. de Graaf, 

naast de  Jouster  Toren. Tel. 3390 I 

Veilig autorijden met onze rijopieiding 

AUTORIJSCHOOL VALKEMA 
VAMOR/MI 

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

Bel vrijblijvend voor al uw informatie boven- 
staand telefoonnummer 

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

EN DOE-HET-ZELVER  it  
MIDSTRAAT 151 - JOURE 

REGTS 

SPORTKLEDING 

Ook het speciale adres voor 
HENGELSPORTARTIKELEN 

Midstraat 39 
Tel. 2847 

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

Ga eens een praatje maken 
met uw sportspeclalist 

Snel, voordelig 
en goed. 

Stomerij ouderwets 
goed en niet duur. 

Cif -remetietlevieeil 

„de lelie"  

Teo en Tlneke  Feenstra  
Mirth eat 102 - Joure - Tel 21513 

je DROGISTERIJ 

ORNELIS 
Midstraat 130 JOURE - Tel. 05138-2563 

Voor drogisterijen 
cosmetica 

foto's ontwikkelen 
lederwaren 

schoonheidssalon - zonnebank 

do DIN NEI DE HAL! 
P 

O 
( 

EKOER 
ER FOAR WENNINOYNRJOCHTING 

DE JOUWER 

Us lepenIngstilden binnet 
woonedels fan 9.00 mint 18.00 

mire 
freed* fen 9.00 pant 21.00 oere  

VIDEOTHEEK 
LEKTUURHAL 

.FOTOHANDEL 

diiEuuut 
MIDSTRAAT 153 -JOURE 

SCHOENREPARATIE 



D.W.P. Bi - Zandhuizen Bl. 

Zandhuizen stond bovenaan en wij onderaan, dus dachtten wij dat het 

een moeilijke wedstrijd zou worden. Met een kwartier gespeeld te 

hebben komt er een diepte pass naar Marten, hij knalt hem er dan ook 

snoeihard in, 1-0. Een kwartier later scoren zij ook,  Durk  was kans-
loos, 1-1. Binnen 5 minuten loopt hun spits zomaar vanaf de middenlijn 
naar de goal, passeert dan ook haast de hele achterhoede en knalt hem 

erin 1-2. Tijdens de eerste helft hebben wij ook nog wat kansen niet 

benut, Gjalt kopt net naast en schiet later ook nog een keer over 

(stom hé). 
De samenvatting wordt ± een kwartier later hervat met enkele wijzi-

gingen; Fokke Woudstra - voorstopper, Folken erin - rechtsback, IJpe 

- linksback, Gjalt - rechtshalf, Marco erin - rechtsvoor, ik moest 

eruit en René M. ook. Dit zou dan de winnende opstelling worden. 

In het kwartier dat ik mij gedouched heb is er égn goal gevallen 1-3. 

In de 20e  minuut een goede voorzet (van wie weet ik niet) de keeper 

pakt hem, maar niet klem en René de J. kopt hem er goed in 2-3 (juich) 

in de rest van de 2e  helft is er weinig bijzonders gebeurd. 

J.D. 

Verslag van D.W.P. Bi - Read  Swart  Bl. 
Na het startsein, dat op dinsdagavond 19 april om 7 uur werd gegeven, 
kreeg Read  Swart  verscheidene kansen. Ze benutten er gelukkig geen 

46n. Maar na ongeveer 7 minuten was er een aanval van D.W.P. 

Deze strandde in eerste instantie, maar door goed storen van Marten 

Woudstra en een fout van de laatste man van Read  Swart  kreeg hij de 
bal, liep toen naar het doel van Read  Swart  en scoorde 1-0. 
Vlak hierna was het ook al weer 1-1. Verder gebeurde er weinig in de 

resterende minuten, 1-1 was tevens de ruststand. 

In de tweede helft begonnen we goed, wat na een kwartier tot uit-

drukking kwam, namelijk Marten Woudstra scoorde 2-1. Maar net als 

in de eerste helft werd er snel een tegendoelpunt gemaakt, waardoor 

de stand weer werd rechtgetrokken, 2-2. Hierna waren er veel pogingen 

van beide kanten om een goal te maken. Het lukte ons het eerst. 
Het was weer Marten Woudstra die scoorde en daarmee de stand op 3-2 
zette in het voordeel van D.W.P. Met nog 10 minuten te spelen 

kregen we een penalty tegen wegens aangeschoten hands van René Mod-

derman. Deze werd benut: 3-3. Tot overmaat van ramp kregen we vlak 

daarna weer een penalty tegen, weer wegens aangeschoten hands alleen 
nu van Hendrikus Schokker. Deze penalty werd gelukkig gestopt door  
Durk  Vis. DE stand bleef hierdoor 3-3, tevens eindstand zodat we 

toch nog 46n puntje kregen. 

een speler van het B elftal. 
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 doe jij 
 het als.3  

D.W.P. 3 - O.N.S. 4  

Daar was'ie dan: de eerste nederlaag dit seizoen. 

We hadden het gelijk al knap moeilijk. le veel bal-

verlies waardoor D.W.P. hun snelle spitsen in werking 

kon stellen. Vooral hun rechtsbuiten, die zelfs spel-

ler was dan OENE van het derde. 
Na plus minus 25 minuten 1-0 voor D.W.P. door een 

zwakke terugspeelbal van TJAILING op keeper MAItlIN 

LAANSIOA. Naar mijn mening had MAMIN de bal noq 

gemakkelijk een knal kunnen geven maar hij liep 

gewoon de bal voorbij ...... !? waardoor de D.W.P.-

spits simpel de bal kon intikken. De rest van de 

eerste helft een machteloos O.N.S. Onze voorhoede 

was afwezig. Alleen JAN op rechts had nog enkele 

leuke acties in  pea()  maar spits SIEMEN had bijna 
niets in te brengen. ten schot van HENNIE plukte 

de keeper  nil  de bovenhoek. Na rust een gecontro-
leerder voetballend O.N.S. met FOKKE als spelver-

deler. Er werd harder gewerkt, beter gestoord maar 

D.W.P. bleef gevaarlijk in de counter.  Oil  een hoek-

schop van  UMW  kopte HENNIE geraffineerd in: 1-1. 
Daarna had S1EMEN nog een kans op 1-2 maar hij knal-

de naast toen hij alleen voor de keeper stond. Ook 

kopte hij een. keer net naast de kruising. men ie-

dereen dacht. de wedstrijd met 1-1 af le sluiten, 

sloeg D.W.P. toe. Bij ons werd getwijfeld hoe we 

moesien ingrijpen. D.W.P. twijfelde niet en scoor-

de door een prachtig schot in de rechter kruising, 

2-1. Daarna hadden we amper de kans om aangesla-

gen le worden want de scheids blies af. Pake  UAL-

LING  heeft na 21 maanden weer eens verloren ! De 
pijn werd echter enigszins verzacht toen her unit 

werd dat koploper  AWE  eveneens verloren had. 

Ymo Sinnema. 

DWP— De Wálde 4-2 
Een hele leuke en zeer sportieve 

pot voetbal, waarbij de toeschou-
wers behoorlijk aan hun trekken 
zijn gekomen. Uit een pass van 
Jorrit Visser scoorde Wijnand Dijk 
de openingstreffer, 1-0. Met een 
afstandsschot vanaf zeker 25 meter 
tilde Klaas Huismam de stand op 
naar 2-0. Een stevige poeier van 
Willem Landman bracht de span-
ning terug 2-1. Drie minuten na 
rust kwamen de bezoekers zowaar 
door Johan Geertsema op gelijk ni-
veau, toen hij een defensiefout 
knap afstrafte, 2-2. DWP sloeg 
vervolgens ongenadig toe door 
Anne 'Knol (3-2) en een penalty 
van Klaas Huisman, nadat hij was 
gevloerd, 4-2. 

be-\T'vg ^‘TleT X(XaSSell. 
DWP—CVVO 2-2 

Een leuke wedstrijd waarbij de 
punten werden verdeeld. DWP be-
gon goed en door Willem van der 
Wal namen ze een 1-0 voorsprong. 
Wel werd voor rust nog een gelij-
,ke stand bereikt toen Gert Tuin-
sma uithaalde 1-1. Na de thee pak-
ten de Lemsters het initiatief en 
leek de thuisclub met lege handen 
te zitten toen Laurens Slump 1-2 
op het bord bracht. Vijf minuten 
voor het eind toch nog gerechtig-
heid door Willem van der Wal, 2-
2. 

CVVO had in St. Johannesga te-
gen DWP meer verdiend dan een 
2-2 puntenverdeling. Wijnand 
Dijk deed bij DWP andermaal 
van zich spreken. Evenals vorig( 
week bij Hielpen knalde hij ook 
nu weer twee maal raak. Otirlega 
(W) won verdiend met 3-0 van een 
vooral aanvallend zwak WWS. 

IVt ei vrij 12(1,1 zenuwen 
Oeverzwaluwen was bepaald 

niet vrij van zenuwen, maar won 
niettemin van WWS. Gezien de 
kansen was de 3-1 zege volkomen 
terecht, al moet gesteld worden 
dat WWS, vooral na rust, de aan-
staande kampioen met rustig, be-
keken voetbal uitstekend partij 
bood. De Wálde verspeelde tegen 
DWP de laatste kampioenskans. 
De Elahuisters hadden de wed-
strijd na de rust volledig in han-
den, maar verzuimden te doel-
punten, waardoor DWP zich in de 
slotfase naar een 4-2 zege kon 
counteren. 

Gehaald uit clUbbla.d  ()NUR  Ö.N.S. 
Wedstrijdverslag O.N.S. 4 

U.N.S. 4 - HEERENVEENSE BOYS 3  

"Mutte wij voetbal le. Geintsie seker. wis ?" 

De meesten van onze spelers zullen 70 gereageerd 

hebben oen ze zaterdagsmorgens er op geatten-

deerd werden dat ze echt moesten voetballen voor 

de tweede helft van de competitie. 
Eén speler was pas een kwartier voor de wedstrijd 

te bereiken bij z'n vriendin ! 

Over de wedstrijd het volgende: In de le helft bin-

nen een kwartier geflatteerd met 2-0 voor door OE-

NE(fraai) en SIEMEN. De boys kwamen op 2-1 door 

een vreselijke blunder achterin. Daarna leek het 

erop dat we de rust niet ongeschonden zouden halen. 

Maar het bleef 2-1. Na de rust een makje, 3-1(st:rat--

schop), 4-1 en 5-1 door SIEMEN. Daarna 6-1 toen CO 

de bal breedlegde op OENE die simpel kon intikken. 

Moet je nagaan: CO die niet eens zelfzuchtig was ! 

VOETBALVERENIGING 

D.W.P. 
VOEGBEDRIJF S.V.S. 

NEDERLAAG WEDSTRIJDEN 
24 mei D.W.P. 1 -• O.N.S. 1 	0-3 
24 mei D.W.P. 2 - 0.N.S. 2 	2-3 

28 mei D.W.P. 1 - READ SWART 1 6-1 
28 mei D.W.P. 2 - HUBERT SNEEK 2 4_1 

1 juni D.W.P. 1 - WOLVEGA 1 
1 juni D.W.P. 2 - WOLVEGA 2 

4 juni D.W.P. 1 - 0.N.B. 1 
4 juni D.W.P. 2 - 0.N.B. 2 

Aanvang wedstrijden: 19.00 uur 
terrein: De Grie te Sint Johannesga 

VOEGBEDRIJF S.V.S. 
(Scharsterbrug/Heerenveen) 

tel. 05138-14872/05130-88781 

—.—.12.—.— 



- de spelers van het 4e  elftal ook zonder de leider kunnen ver-

trekken, die dan later arriveert, alleen, kwaad, en dat twee keer 

drie kwartier kan volhouden, waardoor je de wedstrijd verliest? 

- onze verzorgster Alie de elfstedentocht op de fiets heeft vol-

bracht? 

- de leider van het derde,Geert eindelijke van zijn kiespijn af is? 

- het mixtoernooi op zaterdag 11 juni is? 

- men zich kan opgeven bij de leider van zijn eigen elftal? 

- de A junioren de beker hebben gewonnen, via een overwinning op 

W.T.O.C.???? (hierover meer). 

- Wienand Dijk, de bijna wekelijks scorende speler,, verhuisd is naar 

Oudehaske2 

- Jan en Klaasje Vaartjes bruidspaar van de maand waren? 

- ondanks de mededeling in clubblad nr. 6 de redaktie nog steeds vanaf 

de kerst in afwachting van slaatjes is, hoe lijkt het Geert? 

- spelers die slippers dragen eerder in aanmerking komen voor het 

tweede elftal? 

leider Egbert Jager dit zelfs verplicht wil stellen? 

- het voor de "ouderen spelers beter is dat de competitie om half 

drie begint i.p.v. zeven uur, anders komen ze zaterdagavond nooit 

meer thuis? 

- echtelijke ruzies in de fam. van der Velde niet thuis maar op het 

voetbalveld worden uitgevochten, onder het motto "per ongeluk" raken? 

ANTWOORDEN 

1. Rood—geel—zwart. 

2. Niet geoorloofd. Directe vrije schop aan de tegenpartij. 

3. Minimaal met 8 en maximaal met 11 spelers. 

4 De scheidsrechter moet niet affluiten voor de blessure, doch 

wachten op een onderbreking volgens de spelregels. 

5. Blauw—witte banen met Fries wapen. 

6 Het geven van directe en indirecte vrije schoppen. 

Het geven van vermaningen. 

Het geven van waarschuwingen. 

Het verder spelen ontzeggen. 

Het tijdelijk of definitief staken van de wedstrijd. 

7. Op 9.15 meter. 
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• Ab van Maurik in een interview in 'Onze 
Hobby': 'Mijn tweede wedstrijd was in Dor-
drecht op een zondagmiddag. Ik stapte met 
mijn tas in de hand de kantine binnen EN 
DAAR KWAM EEN MAN OP ME AFGE-
SCHOTEN en vroeg: 'Bent u de scheids-
rechter?', waarop ik bevestigend ant-
woordde. DIRECT WERD MIJN TAS 
OVERGENOMEN en werd ik de be-
stuurskamer binnengeloodst. IK KON 
ETEN EN DRINKEN KRIJGEN, wat ik maar 
wilde. Die man sloeg echter als een blad 
aan een boom om, toen ik hem na enige 
tijd vroeg, op welk veld HET ZEVENDE 
ELFTAL moest spelen. Even later hoorde 
ik, dat het eerste elftal op hetzelfde tijdstip 
moest spelen.' 



SIGARENNIAGAZILIN 

DE HEY 
DE MERK 3 JOURE 

TEL. 05138.3501 

(ook Inleveradros  
voter  toto  on  lotto) 

Brilmonturen  venal  l40,

Contactienzeo 

Contact lenavioeistof  fen  

Foto.. en Flimartikelen  

Fate's  in 2 dagen klaar 

Op vertoon van daze 
advertentie geven wIJ 
10 010 korting MI aankoop 
van oen complete  brit.  
(montuur # glazen) 

1,4EG.242 
MIDSTRAAT 143 TELEFOON 
8501  AK  JOURE 05138-5254  

tie r.k.  kerk  

HERMAN 
KLEINSMIT  

uw echte warme bakker 

In koopcentrum JOURE 

JUWELIERSBEDRIJF 

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

voor al uw voega en 
restauratiewerkzaamheden naar 

voegbedrijf S. V.5. w. SLOOTHAAK 
Scharsterbrug 05138.4872 
Heerenveen 	05130.88781 

NIEUW 
	

NIEUW 

SPEELCLUB RIMINI 
in Motel Joure 

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

DRANKEN, SNACKS EN HAPJES GRATIS 

NIEUW 
	

KLOKMAKERIJ 1, 8501  ZS  JOURE, 05138-6798 	NIEUW 

Henk Zoeleadal Sport 
lAldelraat 55 Joure • tel. 05138-3880 

UW ADRES VOOR ALLE 
SPORTHENODIGHEDEN O. A . 

VOETBAL—, ZAALSPORT—, LOOP— 
EN TENNISSCHOENEN 

SHIRTS, BROEKJES, KOUSEN 
TRAININGS— EN JOGGINGPAKKEN 

TENNIS— EN ZWEMKLEDING  

veer  alto  
voorkomende 
werkzaamheden 
tel. 0513 8 .6211 bgg 2284 

PEUGEOT  
Scheen 51 

Joure 
tel. 05138-3355  

TALBOT 

TALBOT- PEUGEOT-DEALER 

PAIVOLUX 
Midstraat 104,8501 AT Joure, Telefoon: 05138 - 2378' 

Voor: LUXE GESCHENKEN 
TUINMEUBELEN 
HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN 



handel in  bouwmaterialen 
kunststofkoziinen  en 
aanverwante artikelen 

Bouw- en Aannemersbedrijf 

FA. H. FABRIEK 
EN ZN. 

Streek 59 
St. Johannesga 
TeL 05137-1207 

:Pr 	• 

p..,,., 

1:::::: - 
- IMIIIIIII 

Id i  
MI 	I 

I 

Niu  k  • 'no1d  :  H ......, á 
pa 

(r.,~1•, 

HI 
III e 	liii  

JU  115k 
d' 

VEEHANDEL Fa PEN 
VOOR AL UW VEE, GEEF HET 

L. EN H. PEN MAAR MEE 

Nieuweweg (COMM. HANDEL) 1.3 
8463 VE ROTSTERHAULE 
tel. 05137 - 2071 

Streek 87 
8464 NG SINTJOHANNESGA 
tel. 05137 - 1340 

Ik containersvanuitHeetenvecn... 
voorá uwafvalstoffen 

LEDIGEN één of meermalen 
per week volgens vast 
routeschema.  

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

iba heerenveen 

Tel. 05139-545  Tevens mini-containers. 

• 

,  Rabobank  112 
otdatdc copy Lt. 

1•42« iatiotft 
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Heerenveen,  BURG.KUPERUSPLEIN 31/ 
KATTEBOS 146/CRACKSTRAAT 21/TOLHUISWEG 12/ 

Rotsterhaule,  STREEK 138 

ii 

•  

De 
adver teerders 
maakten deze 

uitgave 
mogelijk. 
Bedankt 

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

met  melkproducten 
doordeweekse 

Wi 
boodschappen 

DAGELIJKS VERSE groenten  en  fruit 

SRV  
„Id**  

1(  

TECHNISCH BEDRIJF 
i
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tini

amima 

 

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

ERKEND INSTALLATEUR 

Jelle de Jong 
Polle 3 
tel. 05137-1707 

Jan Stuiver 
Pr. Marijkeweg 35 
tel. 05137-1070 

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

* * STREEK 81 SINTJOHANNESGA .* 
* * 

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