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meer voordeel 
op de koop toe 

Schilders bedrijf 
R()TTUM 

Telefoon 0 5137 - 1526 

Gebruikte Meubels en Keukens. 

.9./d4g/litta 
Pollé 7 

22.titethdride 
Tel.: 05137 - 2002 

ook voor 
restaurallowerkzaanshaden 

naar 

weaceilendr9 
Ir , lenne Imam 

8514 CA OUWSTER NIJEGA 
Meerweg 12 
telef. 05137-1593 
b.g.g. 05135-1590 

05144-1248 
05137-1953 

OK  
VOOR LEVERING VAN 0 K PRODUKTEN 

ZOALS: 

BENZINE, GASOLIE, PETROLEUM, 
BOERENGASOLIE, MENGSMERING, 

LUCHT, OLIE EN VETTEN ENZ. 

BELEEFD AANBEVOLEN: 
GERRIT EN ANNA DE LEEUW 
STREEK 121 ROTSTERHAULE 

TEL. 05137 	1214 

HSB 
ROTSTERHAULE B.V. 

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

Langedijk 1 
8463  NP  Rotsterhaule 
Telefoon 05137-1475 

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

5014  
'kl\szve ijifi‘ k„o,,, 

VOOR AL UW: 
VERGADERINGEN 
RECEPTIES 

11RANT•-s 	UITVOERINGEN 

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

STREEK  116 
8464 NH ST. JOHANNESGA  

Voor een nieuwe 
of een goede 

gebruikte FIETS 

Akkerman 
Rijwielen 

05137-1320 - Rotsterhaule  

naar: 



september 1988. 
e . 4 jaargang nr. 1 

Clubblad voetbalvereniging DE WITE  PEAL  

Rotsterhaule 

opgericht 19 juni 1947 

BESTUUR: 

voorzitter - Catrinus Visser 

Prinses Marijkeweg 11 Sintjohannesga tel. 1738 

secretaresse - Rinkje Visser-de Vries 

penningmeester  

Prinses Marijkeweg 

- Eelco Westra 

29 Sintjohannesga tel. 1739 

corn. 	leden 

M.J.Hogeboomstraat 

-  Age  van der Meer 

31 Sintjohannesga tel. 1604 

Nieuweweg 49 Rotsterhaule tel. 1894 

-  Germ  Sloothaak 

Kampweg 7 Rotsterhaule tel. 1286 

- Jan Haven 

Molenstelle 11 Sintjohannesga tel. 1831 

- Wietze Toering (jeugdvoorzitter) 

Kolklaan 12 
	

Heerenveen 	05130-27465 

consul 

clubgebouw 

- Jan Knijpstra (jeugdsecretaris) 

Ringfeart 6 
	

Sintjohannesga tel. 2007 

- Atze Pieter van Stralen 

Kampweg 9 	Rotsterhaule 	tel. 1276 

- de Grie 
	

Sintjohannesga tel. 1788 

leden 

redaktie 

AKTIE '67:  

- Harry Visser 

Geert Knolweg 73 	Joure 	05138-15090 

- Minne Modderman 

Streek 54 

REDAKTIE CLUBBLAD  "IT  

- Jan Knijpstra 

Ringfeart 6 

- Klaas Veenma 

Streek 84 

- Arjen Veenstra 

M. Jansstraat 13 

- Johannes de Vries 

Prinses Marijkeweg 23 

Sintjohannesga 	1764 

WITE PEALTSJE":  

Sintjohannesga tel. 2007 

Sintjohannesga tel. 1466 

Oudehaske 	05130-77585 

Sintjohannesga tel. 1951 



selektie 

TRAINERS: 

Steenwijk 	05210-11216 

Heerenveen 	05130-27465 

- Gerrit Weide 
Oostwijkstraat 76 
Wietze Toering 
Kolklaan 12 

3, 4 en Se  Jan Haven 
Molenstelle 11 Sintjohannesga tel. 1831 

A, B en C jun. - Jan Haven 
Molenstelle 11 Sintjohannesga tel. 1831 

D en E pup. - Willem van der Wal 
Heechhout 13 Rottum tel. 1889 

- Jacob Hessels 
Vierhuisterweg 25 Rohel tel. 1363 

- Wiepie van Stralen 
Kerkweg 10 Rohel tel. 1387 

1e elftal 

LEIDERS: 

- Herman de Heij 
Jutte 99 Heerenveen 05130-27657 

2e elftal - Egbert Jager 
Kattebos 95 Heerenveen 05130-20102 

3e elftal - Geert de Jong 
Molenstelle 17 Sintjohannesga tel. 	1002 

4e elftal - Henk de Vries 
K.van Heerensstr 18 Heerenveen 05130-20936 

5e elftal - Andries Heida 
de Stelle 47 Joure 05138-12598 

- Pieter Bakker 
Nieuweweg 57 Rotste rhaule tel. 	1496 

A junioren - Libbe van Hes 
Molenstelle 13 Sintjohannesga tel. 	1627 

- Wietze Zwart 
Streek 81 Sintjohannesga tel. 	2019 

B junioren - Arjen Veenstra 
M. Jansstraat 13 Oudehaske 05130-77585 

- vacature. 
C junioren Gauke Brouwer 

H.J.Groenstraat 6 Sintjohannesga tel. 	1500 
- Jaap 	van Hes 
H.J.Groenstraat 33 Sintjohannesga tel. 	1798 

D 1 pupillen -  Harm  Pen 
Nieuweweg 	13 Rotste rhaule tel. 	2071 

D 2 pupillen - Marten Huisman 
Streek 73 Sintjohannesga tel. 	1395 

E 1 pupillen - Andries Sloothaak 
Ringfeart 14 Sintjohannesga tel. 	1964 

E 2 pupillen - Gerrit Dijkstra 
Streek 79 Sintjohannesga tel. 	1636 

RESERVE-LEIDERS: 
Jan ten Boom 
de Grie 20 
Anne Lieuwes 
Simensstelle 2 
Dick Visser 
Prinses Marijkeweg 
Klaas Woudstra 
Brugstraat 14 

VERZORGSTER:  
Alie Andringa 
J.W.Frisostraat 23  

Sintjohannesga tel. 1953 

Sintjohannesga tel. 1572 

15 Rotsterhaule  tel. 1757 

Joure 	05138-15213 

Joure 	05138-16694 



VANUIT ET 

JEUGD 
BESTUUR 

Van de 
redaktie-
tafel 

Jeugdnieuws. 

Het nieuwe seizoen is al weer een paar weken 
oud zodat een ieder van de jeugd weer volop 
bezig is, en ze hebben er weer zin in. 
Zo is ons jeugdledental de laatste 6 weken 
bij de pupillen sterk toegenomen. 
Het was zelfs mogelijk om met F pupillen 
een ploegje te vormen. 
Maar dit konden we nu niet meer in de 
competitie krijgen (onze regio zat propvol), 
als het mogelijk is zullen we deze plaatsen 

in de voorjaarscompetitie. In deze tussentijd moeten we iets anders verzinnen voor de 
jeugd. Zoals ik al zei alles rolt weer, maar nog niet geheel vlekkeloos, zo is er 
nog een vaste leider nodig bij de B junioren (wie voelt zich geroepen)!!!!  
Ook het vervoer zaterdag bij uitwedstrijden bij sommige elftallen geeft grote pro-
blemen, zelfs zo groot dat voor een paar weken terug de A junioren met pijn en moeite 
vervoer konden krijgen. Dit moet toch op te lossen zijn een ieder die een auto bezit 
en zoonlief speelt in een bepaald elftal,laten wij als ouder zijnde een keer meegaan. 
Als iedereen die een auto heeft zich beschikbaar stelt dan heeft men per jaar misschien 
maar 4 maal te rijden. 
Laat ons niet in de steek, de leiders hebben er een hoop werk van om alles te regelen 
en het is teleurstellend als men vaak het antwoord krijgt: "Nee ik kan niet". 
Uitzonderingen zijn er natuurlijk altijd maar het is ook in het belang voor uw jeugd. 
Verder wens ik de jeugd en de leiders een sportief seizoen toe. 

Voorzitter W. Toering. 

WEDSTRIJDVERSLAG D.W.P. Bi - Nieuweschoot B 3. 

We moesten zaterdag 24 september aantreden tegen Nieuweschoot. Wij waren goed 
gemotiveerd het veld opgegaan, want we wilden die 2 punten pakken. 
We speelden maar met 10 man, omdat IJpe van der Zijpp ziek was en Renè Modderman 
moest werken. 
In de eerste helft hebben we flink wat kansen gehad maar toen kreeg Gjalt van Hes 
de bal en wipte de bal over de laatste man heen, ik hoefde alleen de keeper uit 
te spelen en dat deed ik en 1-0. voor D.W.P. 
Ik nam de bal mee naar de stip en de Nieuweschootsters namen de aftrap, die jongen 
zal afspelen maar Gjalt had de bal alweer en schopte de bal naar mij, toen speelde ik 
de laatste man om en de keeper en dat was nummer 2, 2-0 voor D.W.P. maar 5 minuten 
later klonk het rustsignaal, 
We gingen allemaal naar binnen om een lekker bakje warme thee, Geert de Vries uit de 
D's speelde de tweede helft met ons mee zodat we weer met ons elfen waren. 
In de tweee helft is er goed gespeeld maar toch nog een doelpunt, niet voor ons 
maar voor Nieuweschoot, maar naar goed voetballen klonk het eindsignaal. 
Een 2-1 overwinning voor D.W.P. Bl. 

Jan de Vries Bl.  

slotte door de leden 

Na een lange zomerstop hebben wij als 

redaktie de draad weer opgepakt en komen 

weer met ons eerste nummer van het nieuwe 

seizoen. 

Dit seizoen is inmiddels al weer enkele 

weken oud en er zijn al weer diverse 

wedstrijden gespeeld, in verhouding zijn 

er daarom niet zoveel wedstrijdverslagen 

binnengekomen. WIJ VERTROUWEN ECHTER OP 

JULLIE dat dit de komende maanden beter 

zal worden, want het clubblad moet ten-

worden gemaakt en niet alleen door de redaktie. 

Tot slot willen we de adverteerders bedanken voor hun toegezegde mede- 

werking, veel leesplezier. 
de redaktie. 



-feenstra 
verwarmaiiig 

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

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

Postbus 88 8200AB Lelystad Telefoon:03200-44484 
L_ 	 J 

...zorgenvrij niet feenstra installaties 

4"ler Test uw kennis der  or spelregels 	 k  
40,  a 	dim, 

4h'? 
V:d›- 	 ,m w, 

1. Wat moet de scheidsrechter beslissen, indien een speler een 

tegenstander trapt of poogt hem te trappen? 

2. Wanneer moet bij mist de wedstrijd worden afgelast? 

3. Terwijl de bal aan de andere kant van het veld in het spel is, 

geeft de doelverdediger een zich in het strafschopgebied verkerende 

aanvaller een klap. Dit ziet de scheidsrechter toevallig en wat 

beslist hij? 	 (1 pnt.) 

4. Welke Nederlandse club werd in het seizoen 1963/1964 door 

FC Ziirich uitgeschakeld? 	 (1 pnt.) 

5. Mag er door fotografen  "flashlights"  (flitslicht) gebruikt worden 

bij voetbalwedstrijden? 	 (2 pnt.) 

6. Wat is de opstelling van de andere spelers bij een strafschop? 

(Niet de doelman of strafschopnemer). 	(1 pnt.) 

7. Voor welke overtredingen binnen het strafschopgebied moet er een 

strafschop worden gegeven? 6=1 punt, 8=2 punten. 

enkele supporters van ons in de thuiswedstrijd van D.W.P. 1 tegen 
W.W.S. gebruik maakten van een toeter? 
dit getoeter de spelers toch wel inspireert, getuige de grote uitslag? 
er ook andere, doorgaans rustige, supporters zijn die zich hieraan 
ergeren, met het gevolg dat deze toeter in de sloot belande? 
het voorwerp inmiddels is gered en waarschijnlijk binnenkort weer 
tijdens thuiswedstrijden is te beluisteren? Dus let!! 

Dat de redaktie graag wedstrijdverslagen wil hebben voor het 
clubblad. 
Arjen Veenstra nog een vlagger zoekt om zamen met hem het B elttal 

naar het kampioenschap te loodsen. 

(1 pnt.) 

(2 pnt.) 
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FOCWA AUTOSCHADE 
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I. 

Heerenveen, BURG .KUPERUSPLEIN 3 1 / 

KATTEBOS 14 6 /CRACKSTRAAT 2 1 /TOLIMISWEG 12/ 
Rotsterhaule, STREEK 138 

BRUINSMA TAPIJT 
Midstraat 87 Joure 
tel. 05138-13794 

CAMPING- EN WATERSPORT AFITIKELEt,  
SPORTPRIJZEN & SCHAATSSPECIALIST 

tevens het adres voor 

BETAALBARE SPORTKLEDING 

DRACHT 14-4, 8442 BZ HEEREN VEEN 
Tel. 05130-20002  

Dd specialist 
in HEEREN VEEN 

* Perfecte schaderegeling alle merken 
* Uitdeuken 
* Richten met moderne richtapparatuur 
* Autoruiten service 
* Focwa garantie op alle werkzaamheden 
* Leenauto beschikbaar 

Lemsterpad 44a 
LE MM ER 

Tel. 05146-5030/05145-503 

Ries  voor uw snacks 
het juiste adres 

Haal ze bij de 
FRITES  EXPRESS'  

In het zamerselzoen 

kunt u ans dagelijks 

vinden bij het Nánnewijd 

DE WITH& SPIJKSTR A 
oudehaske  

handel in bouwmaterialen 
,unststofkozijnen en 

aanverwante artikelen 

Bouw- en Aannemersbedrijf 

FA. H. FABRIEK 
EN ZN. 

Streek 59 
St. Johannesga 
Tel. 05137-1207 



11fIlelstraat 39 

05138-12647  

ROTSTERHAULE 
STREEK 125 
	— 	

amf,:intjrrp., 

UW DIEPVRIESVULLING ZOALS 
ACHTERBOUT 
VOORVOET 
HALFVARKEN 
EN PAKKETTEN 

UIT EIGEN KEUKEN: 
WORST 
LEVERWORST 
KOOKWORST 
HAM ENZ 

4 6 

-J(  

TELEFOON 1597 

WIJ SLACHTEN ZELF 
OOK VOOR HUISSLACHTING 

SPECIALITEIT IN EIGEN GEROOKTE DROGE WORST EN SPEK 

7 Is 1,1441? EEN War, 
t1/441e 	VOORTRETTE11.11( 

64 HU EENS B1.1 ONS Pte01111?Ell, 
EN CE PUT NOOIT BETE? 
4DUES 3EGEUEll 

CAFETARIA CENTRO/3 " 
G. de Graaf

' Tel. 05138-13390 

naast de  Jouster  Toren 

RIN NEI DE HAL!  
Lie lepenIngatilden bInne 

woonedolo ton 9.00 oarraft 110.00 
octro 

o 	 iltrooelo ion 9.00 pard L00 ooro  

EK  FOAR WENNINGYNFIJOCHTINO 

bFKOi 
JUULUER 

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

EN DOE-HET-ZELVER  

REGIS  
MIDSTRAAT 151 - MURE 

Administratiekantoor en 
Belastingadviesburo 

A.  
Voor het verzorgen van uw: 
• bedrijfsboekhoudingen 
• administraties 
* BTW en loonaangiften 
* A en T biljetten 
Schotoriandsovveg 92, Nieuvveborne, 
telefoon 05135-- 16741 1467 
IMieuvvevveg 6A, 8723  EA  Koedunni, 
telefoon 05142-255Z b.g.g. 1457 

r) 	VI' K' LEM G  

Ook het speciale adres voor 
HENGELSPORTARTIKELEN 

Ga eens een praatje maken 
met uw sportspecialist 

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

GILAS 

SUPPOWTERSCLUR S.C. VIEEHERIVEC-1;213 

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

• Of Bankrekeningnr. 3307.14.880 van de Rabobank. 

Sc. HEERENVEEN OP WEG 	N AAR 

EREDI VISIE 

DE 

Sc HEERENVEEN 

VIDEOTHEEK 
LEKTCIURHAL 

FOTOHANDEL 

SCHOEN REPARATIE 
Snel, voordelig 

en goed. 
Stomerij ouderwets 

goed en niet duur.  

"ex~afeweii 

Ale Idle" 

Teo  en Tineke Feenstra 

Midstraat 102- Joure - Tel. 12458 MIDSTRAAT 153 - JOGRE 



- C.V.V.O. 2 
	

14.30 

- D.W.P. 2 
	

12.30 

- C.S.L. 2 
	

14.30 

- D.W.P. 2 
	

12.30 

- Zeerobben 2 	14.30 

- D.W.P. 2 	14.00 

- S.D.S. 2 	14.30 

3 - D.W.P. 2 	14.30 

- D.W.P. 2 	14.00 

- Heerenv Boys 3 	14.30 

- D.W.P. 2 

- D.W.P. 2 

- Blauw Wit 4 

D.W.P. 

12.30 

14.30 

14.30 

12.45 2 

Wolvega 2 
D.W.P. 2 
D.W.P. 2 
D.W.P. 2 

D.W.P. 2 

Oudehaske 

de Blesse 

Wolvega 4 

sc Joure .3 
D.W.P. 2 

10.00 

10.00 
10.30 

9.30 

2 	10.00 

2 	10.00 

10.00 

10.00 

10.15 

WEDSTRIJDPROGRAMMA'S. 

D.W.P. 	1 

3 sep C.V.V.O. - D.W.P. 14.30 

10 sep D.W.P. - W.W.S. 14.30 

17 sep Makkum - D.W.P. 14.30 

24 sep D.W.P. - Oudega W 14.30 

1 okt 3e bekerronde + inhaalprog. 

8 okt Hubert Sneek - D.W.P. 14.30 

15 okt D.W.P. - Zeerobben 14.30 

22 okt de Walde - D.W.P. 14.30 

29 okt D.W.P. - S.D.S. 14.30 

5 nov D.W.P. V.V.I. 14.30 

12 nov Y.V.C. - D.W.P. 14.30 

19 nov 4e bekerronde + inhaalprog. 

26 nov D.W.P. - Griffioen 14.30 

3 dec D.W.P. - C.V.V.O. 14.30 

10 dec W.W.S. - D.W.P. 14.30 

17 dec D.W.P. - Makkum 14.30 

Winterstop 

28 jan Inhaal competitie + beker 

4 feb Hervatting competitie 

D.W.P. 

10 sep D.W.P. 	3 - H.J.S.C. 12.45 

17 sep N.O.K. 	2 - D.W.P. 	3 14.00 

24 sep D.W.P. 	3 - H'v Boys 4 12.45 

1 okt Q.V.C. 	2 - D.W.P. 	3 14.30 

8 okt Dracht.Boys 5- D.W.P. 3 14.30 

15 okt D.W.P. 	3 - Griffioen 2 12.45 

22 okt Franeker 2 - D.W.P. 	3 14.00 

29 okt D.W.P. 	3 - Y.V.C. 	3 12.45 

5 nov D.W.P. 	3 - Makkum 2 12.45  

12 nov Boslwardia 3 - D.W.P. 	3 12.15 

19 nov inhaalprogramma 

26 nov D.W.P. 	3 - O.N.S. 	4 12.45 

3 dec D.W.P. 	3 - Q.V.C. 	2 12.45 

10 dec H.J.S.C. 	2 - D.W.P. 	3 14.00 

17 dec D.W.P. 	3 - N.O.K. 	2 12.45 

Winterstop 

24 dec '88 t/m 22 jan 1989 

D.W.P. 2  

D.W.P. 2 

Blauw Wit 4 

D.W.P. 2 

Y.V.C. 2 

inhaalprogramma 

D.W.P. 2 

sc Joure 2 

D.W.P. 2 

Drachtster Boys 

0.N.T. 2 

D.W.P. 2 

inhaalprogramma 

sc Wolvega 2 

C.V.V.O. 2 

D.W.P. 2 

C.S.L. 2 

winterstop 

Inhaalprogramma competitie 

Hervatting competitie 

D.W.P. 

Makkum 4 	- D.W.P. 4 	14.00 

D.W.P. 4 	- Q.V.C. 3 	12.45 

Oudega W 3 	- D.W.P. 4 	12.30 

D.W.P. 4 	- Oeverzwaluwen 3 12.45 

D.W.P. 4 	- D'huizen 3 	12.45 

sc Joure 5 	- D.W.P. 4 	13.15 

D.W.P. 4 	- S.D.S. 3 	12.45 

H'veense Boys 6 	- D.W.P. 4 	14.30 

Balk 3 	- D.W.P. 4 	13.45 

D.W.P. 4 	- Bolswardia 4 	12.45 

inhaalprogramma 

0.N.S. 6 

Oeverzwaluwen 3 

D.W.P. 4 

Q.V.C. 3 	- D.W.P. 

Winterstop 

24 dec '88 t/m 22 jan '89. 

4 

- D.W.P. 4 	12.30 

- D.W.P. 4 	14.30 

- Makkum 4 	12.45 

	

4 	14.00 

Inhaalwedstrijden mogelijk in de periode. 	Inhaalwedstrijden mogelijk in deze periode. 

D.W.P. 	5 E2 pupillen 

10 sep H'veense B 7 - D.W.P. 	5 12.30 D.W.P. 
13/9 	Wolvega 2 

17 sep V.O.G. 	3 	- D.W.P. 	5 13.30 17/9 	Wolvega 4 
24 sep D.W.P. 5 	- Oudehaske 3 12.45 sc Joure 3 

1 okt D.W.P. 	5 	- V.V.I. 	5 12.45 de Blesse 2 

8 okt Akkrum 2 	- D.W.P. 5 14.30 D.W.P. 	2 	- 

15 okt V.V.I. 	5 	- D.W.P. 	5 12.45 D.W.P. 	2 	- 

22 okt D.W.P. 5 	- H'veense B 7 12.45 vrij 

29 okt D.W.P. 	5 	- V.O.G. 	3 12.45 D.W.P. 	2 	- 

5 nov Oudehaske 3 	- D.W.P. 5 12.45 D.W.P. 	2 	- 

12 nov D.W.P. 5 	- Akkrum 2 12.45 Oudehaske 2 	- 

19 nov inhaalprogramma 
Winterstop  

inhaalprogramma 
inhaalprogramma 

24 dPrt ,RR  t/m 26 feb '89 



WEDSTRIJDPROGRAMMA'S. 

A junioren B junioren 

10 sep D.W.P. 	- C.V.V.O. 11.00 V.O.G. 	- D.W.P. 11.00  

17 sep D.W.P. 	- Oldeboorn 11.00 17/9 Aengwirden 	- D.W.P. 10.00 
24 sep Hielpen 	- D.W.P. 11.00 D.W.P. 	- Nieuweschoot 11.00  

1 okt vrij D.W.P. Tijnje 11.00  

8 okt D.W.P. 	- T.O.P. 11.00 Langweer 	- D.W.P. 11.00  

15 okt C.V.V.O. 	- D.W.P. 11.00 Tijnje 	- D.W.P. 10.00  

22 okt Oldeboorn 	D.W.P. 14.00 eerste bekerronde. 

29 okt D.W.P. 	- Hielpen 11.00 D.W.P. 	- Aengwirden 11.00  

5 nov vrij Nieuweschoot 	- D.W.P. 11.15  

12 nov T.O.P. 	- D.W.P. 10.30 D.W.P. 	- Langweer 11.00  

19 nov Inhaalprogramma Tweede bekerronde 

26 nov Inhaalprogramma Inhaalprogramma of beker 

3 dec Inhaalprogramma 

C junioren. D1 pupillen. 

6 sep Voorronde beker. Voorronde beker. 

10 sep D.W.P. 	- Warga 11.00 D.W.P. 	- Renado 10.00  

13 sep eerste ronde beker. Renado 	- D.W.P. 

17 sep D.W.P. 	- N.O.K. 11.00 D.W.P. 	- de Westhoek 10.00 

24 sep V.V.I. 	- D.W.P. 10.00 de Blesse 	- D.W.P. 9.30 

1 okt Renado 	- D.W.P. 11.00 Delfstrahuizen 	- D.W.P. 9.30 

8 okt D.W.P. 	- Langweer 11.00 D.W.P. 	- Wolvega 2 10.00  

15 okt D.W.P. 	- Renado 11.00 D.W.P. 	- Delfstrahuizen 10.00 

22 okt Warga 	- D.W.P. 10.00 Eerste ronde beker. 

29 okt N.O.K. 	- D.W.P. 10.45 de Westhoek 	- D.W.P. 10.00 

5 nov D.W.P. 	- V.V.I. 11.00 D.W.P. 	- de Blesse 10.00 

12 nov Langweer 	. D.W.P. 11.00 Wolvega 2 	- D.W.P. '11.15 

19 nov Tweeede ronde beker. Tweede ronde beker. 

26 nov Inhaalprográmma Inhaalprogramma. 

D2 pupillen El pupillen. 

6 sep Voorronde beker. Voorronde beker 
10 sep H'veens Boys - D.W.P. 2 10.00 Langweer 	- D.W.P. 10.00 

13 

17 

sep 

sep 

D.W.P. 2 	- Hv Boys 3 

Hv Boys 4 	- D.W.P. 2 10.00 
D.W.P. 	- 

D.W.P. 	- 

Langweer 

de Westhoek 10.00 

24 sep D.W.P. 2 	- Nieuweschoot 10.00 D.W.P. 	- Delfstrahuizen 10.00 

1 okt D.W.P. 	2 	- Udiros 2 10.00 D.W.P. 	- de Blesse 10.00 

8 okt Sc Joure 4 	- D.W.P. 2 9.30 ...V.I. V 	- D.W.P. 10.00 

15 okt Udiros 2 	- D.W.P. 	2 10.00 de Blesse 	- D.W.P. 10.30 

22 okt vrij Eerste bekerronde. 

29 okt D.W.P. 2 	- Hv Boys 4 10.00 de Westhoek 	- D.W.P. 10.00 

5 nov N'schoot 4 	- D.W.P. 	2 11.15 Delfstrahuizen 	- D.W.P. 9.30 

12 nov D.W.P. 	2 	- sc Joure 4 10.00 D.W.P. 	- V.V.I. 10.00 

19 nov vrij Tweede bekerronde 

26 nov Inhaalprogramma Inhaalprogramma. 



vrijdag 

1988 

14 oktober 

4 november 

november 

december 

25 

16  

Het actiecomité organiseert ook voor het 

seizoen 1988-1989 weer 

SCHUTJASSEN IN DE KANTINE VAN D.W.P. 

Op onderstaande data worden de wedstrijden 

gehouden: 

1989 

vrijdag 6 januari 

27 januari 

17 februari 

10 maart 

31 maart 

19 

De finale met prijsuitreiking is vastgesteld op vrijdag 

21 april 1989, het ligt in de bedoeling de wedstrijden ook nu 

weer om exact 20.00 uur te laten beginnen. 

Het actiecomité wenst u veel succes maar bovenal plezierige 

avonden. 

TE KOOP GEVRAAGD. 

D.W.P. voetbalkniekousen — 8 t/m 12 jaar. 

IJ. vd. Wal tel. 05137-1445 

Enige en algemene kennisgeving 
Heden is in het ziekenhuis „de Tjongerschans" overle-
den onze vader en opa 

BOTTE VAN DER WEG 
op de leeftijd van 76 jaar. 
Sint Johannesga, 9 augustus 1988 

Ede: Jannie en Johan 
Yolanda 
Chris 

Corr.adres: 
J. H. van Harskamp, Kampstraat 11, 6711 BS Ede 

INdIbliéMORIAM 

Op 9 augustus is uit ons 
midden heengegaan on-
ze buurman 

BOTTE v.d. WEG 
De bewoners van de 
H. J. Groenstraat 
St. Johannesga 

Voor velen toch vrij onverwacht overleed op 
9 augustus j.l, onze sportvriend en donateur 
3otte van der Weg. 
Persoonlijk ken ik Botte pas enkele jaren 
nadat ik in Sint  Jilt  ben komen wonen, Botte 
kwam toen te wonen in de bejaardenwoningen 
achter ons. 

Van voor deze tijd weet ik van hem niet zoveel te vertellen, wel dat hij een fervent 
en succesvol geitenfokker was, getuige zijn vele bekers die hij had gewonnen. 
Eenmaal woonachtig in de bejaardenwoning leerde ik hem beter kennen door zijn "dagelijkse 
blokjes om" en op het voetbalveld. 
Hij keek echt naar de zaterdag uit voor de komende wedstrijdenen de laatste maanden 
naar het dagelijks bezoek dat hij kreeg van onze verzorgster Alie, dit deed hem erg 
goed. Hij verteld mij veel verhalen over zijn vroegere voetbalcarrière, hij was nog 
één van de weinig overgeblevenen van het oud D.W.P. van voor de oprichtingsdatum. 
Botte zal ons bijblijven in de herinnering zoals hij belangstelling toonde voor het 
voetbalgebeuren tot in zijn laatste dagen. 

Jan K. 

De begrafenis zal plaatsvinden op zaterdag 13 augus-
tus om 10.00 uur vanuit het gebouw „De Rank" te Sint 
Johannesga, waarna de teraardebestelling zal plaats-
vinden op de begraafplaats aldaar. 
Gelegenheid tot condolefen na afloop van de teraarde-
bestelling in „De Rank". 
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DWP Jut  beker 
door Lemmer 
ST. JOILANNESGA - Vorige week 
dindag 23 augustus moest D.W.P. 
aantreden voor de eerste belang-
rijke wedstrijd van het nieuwe sei-
zoen 88/89. Het betrof de wed-
strijd in de eerste ronde van het 
K.N.V.B. - bekertoernooi. Tegen-
stander was zondag-tweedeklas-
ser V.V. Lemmer. 

Dat Lemmer twee klassen hoger 
speelt werd al snel zichtbaar. Het 
was vrijwel voortdurend op de helft 
van D.W.P. te vinden en trok dik-
wijls met goed combinatie-voetbal 
richting D.W.P. doel. Tegenover de 
techniek van Lemmer stelde de 
thuisclub veel ijver en inzet en zo 
smoorden de Lemster aanvallen 
steeds in de D.W.P. verdediging, 
die goed stand hielden. 
Het was D.W.P. die de leiding had 

CV/V0 verliest 
LEMMER - Na een goede oefenpe-
riode van DWP (o.a. overwinnin-
gen op Read  Swart, Old  Forward 
en G.A.V.C.) nam zaterdag j.l. de 
competitie een aanvang. D.W.P. 
moest naar Lemmer om daar aan 
te treden in de derby tegen 
C.V.V.O. In de beginfase van de 
eerste helft nam D.W.P. een wat 
afwachtende houding aan, maar 
gaandeweg trok ze het initiatief 

-meer naar zich toe. Zo ontstonden 
er enkele goede kansen. 

In de 13e minuut kon Rudie Wa-
terlander na een vrije trap van 
Willem van der Wal uithalen. De 
bal ging maar net over de CVVO-
lat. Even later werd een voorzet 
van Harrie v.d. Velde door de 
DWP voorwaartsen gemist. Nu 
kreeg ook de thuisclub haar eerste 
kans. Een hard schot werd door 
doelman Mindert Mulder tot cor-
ner verwerkt. Ook Jurrit Visser 
kon na een pass van W. van der 
Wal DWP niet aan de leiding bren-
gen. Tien minuten voor rust 
kwam eindelijk de verdiende voor-
sprong van DWP Een voorzet van 
Klaas Huisman werd door de 
C. V.V.°. -verdediging 	wegge- 
werkt. De bal kwam voor de voe-
ten van Egbert Pasveer, die de bal 
in de kruising schoot. Vlak voor 
rust werd het zelfs 0-2 door een 
priina kopbal van Klaas Huisman 
uit een voorzet van Rudie Water-
lander. 

kunnen en moeten nemen. In de 
19e minuut kwam Egbert Pasveer 
alleen voor keeper Portijk, plaatste 
de bal breed op Jacob Hessels, waar-
na deze jammerlijk over de bal 
maaide. In de eerste helft verdwe-
nen verder enkele schoten van 
Lemmer naast dan wel over het 
D.W.P. doel en voorzetten werden 
prooi voor doelman Mindert Mul-
'der. Beide ploegen kwamen niet tot 
scoren, waardoor de rust aanbrak 
met de stand 0-0. 

Na rust een fel aanvallende CVVO. 
Nadat DWP een kans op 0-3 had 
laten liggen kwam de thuisclub 
na een kwartier in de tweede helft 
op 1-2 d.m.v. een strak afstand-
schot. De verdediging van DWP 
kwam nu onder druk te staan. Zo 
kon het gebeuren dat tot tweemgal  
toe een inzet van CVVO door een 
verdediger van de lijn moest wor-
den gehaald. Vlak voor het eind-
signaal kon Rudie Waterlander de 
strijd definitief beslissen, doch 
zijn kopbal mistte helaas net het 
doel. De 1-2 voorsprong kon tot 
het einde worden vastgehouden. 
Zo nam D.W.P. de eerste twee pun-
ten mee  near  huis. Zaterdag as. 
speelt D.W.P. haar eerste thuis-
wedstrijd van deze competitie. Te-
genstander is dan W. W.S. uit Wir-
dum. Aanvang wedstrijd 14.30 
uur.  

Mr  o Lesterhuis bij 
F1/13 kandidaat voor 
voorzitterschap 

LEEUWARDEN — In de najaars-
vergadering van de afdeling Fries-
land van de KNVB, de FVB, zal 
mr. Johannes Herman Lesterhuis, 
burgemeester van Ooststellingwerf, 
naar alle waarschijnlijkheid wor-
den gekozen als opvolger van zijn 
Weststellingwerfse collega J. H. 
Schurer. Laatstgenoemde moest 
het voorzitterschap neerleggen we-
gens ziekte. 

Als voetballer was Lesterhuis 
actief bij Velocitas uit Groningen.  

Na de rust was het Lemmer dat al 
binnen 1 minuut aan de leiding 
kwam. Verdediger Klaas Veenma 
tastte mis, waardoor Hans Portijk 
kon uithalen voor 0-1. Op jacht 
naar de gelijkmaker kreeg D.W.P. 
enkele kleine kansjes, doch deze 
werden niet benut. Lemmer had de 
zaak goed onder contróle en bleef 
gevaarlijk. 
Vijf minuten voor tijd viel de beslis-
sende treffer. Na een genomen vrije 
trap kon Jacob Aukema van af-
stand uithaleb en de bal verdween 
in de rechterbenedenhoek. Aan 
deze 0-2 achterstand kon D.W.P. 
niets meer veranderen. Lemmer 
mag een ronde verder gaan. 
D.W.P. kan zich gaan richten op de 
komende competitie die Zaterdag 
a.s. begint. Op het programma 
staat de uitwedstrijd tegen regio-
club C.V.V.O. uit Lemmer. Aan-
yang wedstrijd 14.30 uur. 

VV  Lemmer bekert verder 
Gisteravond speelde het eerste elftal van 
Lemmer in de eerste bekerronde tegen 
DWP uit Sint Johannesga. Ook vorig jaar 
moest Lemmer tegen deze ploeg aantreden 
en toen werd de strijd in het voordeel van 
Lemmer beslist door  penalties.  
In de eerste helft schiep Lemmer zich 
enkele kansjes, maar de echte grote kans 
was voor de DWP'ers, die voor open doel 
faalden. De  fist  was 0-0. De tweede helft 
was nog maar twee minuten oud toen Hans 
Portijk Lemmer naar een 0-1 voorsprong, 
schoot. De gehele tweede helft bleef Lem-
mer de betere ploeg, maar de meegekomen 
Lemster supporters moesten tot in de slot-
fase wachten voordat Jacob Aukema z'n 
tegenstander wist te omspelen en vakkun-
dig te zaak afmaakte, 0-2. 
Aanstaande dinsdag speelt Lemmer de 
tweede ronde op eigen terrein. 

thuis van DWP 



Café-Restaurant - Zaalaccommodalie 

„HET ANKER" .e Scharstcrbrug 
Hollandiastraat 50 

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

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

Vraag vrijblijvend prijsopgaaf bij de heer  II.  Jonkman, Tel. 05138-12350.  

Sigaren Magazijn 'T HOME 
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I A. BRALS 
Grond- en 

sloopwerken 

Burg. Kuperusplein 59 

Telefoon 05130 • 24899 

Elke dag verse croissants, frans 
stokbrood, Italiaans softijs, 
vardileroamijs. 

C 	 

Telefoon 05130-25893 
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voegbedrijf en gevelrestauratie 
Fok 27 / 8441  BM  11eerenveen 

* .1°01 Oce vesztecgOtIG 

et% 
sokoot. 

De .1U\S1 
letaves.  

SPORTHUIS 
DE LEEUW 
DRACHT 56 -58 
HEERENVEEN 
TELEFOON 22418 

M.J.HOGEBOOMSTRAAT 2 
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 

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

met melkproducten doordeweekse 
en boodschappen 

DAGELIJKS VERSE groenten en fruit 
Jelle de Jong 	(---***-- Jan Stuiver 
Polle 3 	SRV  Pr. Marijkeweg 35 tel. 05137-1707 	tel. 05137-1070 

III DE  SPEELBOOM  
VAN ALLES HET MEESTE VAN  ALES  HET MOOISTE. 
KALSBEEK SPEELGOED 	Midstraat 68 - Tel.: 05138 -138 11 

Pluimveebedrijf en eierhandel 

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



Schade 
aan uw 

Auto 
dan naar 

CnmbinesrXfrur metathitick 

4rsssarsa*aad 
Sluiswegje 10, 8411 XM JC1BBEGA 	Telefoon 051652392 

JAN PULLES 
DANNY BOSMA 

	 VVYBREN VALKEMA 

KOM VOETBALLEN! 
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In het harte 
van Joure staat de 

„BONTEKOE" 
Vele toeristen komen or 	 De Bontekoe 
parlijks naar toe. 	 1-0.05138 -mw  

„Gut" zegt u „die heb ik nog nooit gezien!" 
Maar els u lets bb hem proeft  
Weal  u het weer „misschien** 
Van vers ijs, snacks en Pieter!. 
Kan men dagelijks genieten. 

En de deur Vaal altijd open 
om er gezellig een pilsje to kopent 

Mocht u  tangs  komen Kan dezer dagen  
hunt  u ook eens  near  z'n teesIsalades vragen. 
En van dan al zult u onthouden 

DE BONTEKOE „Us  mem  Ian 'e lower"  

L̀
Skaister Rijschool Combinatie 

welkom bij 	 
de voetbal 

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

KRUIDKOEK 	  

dat gaat erin als Ketellapper ! 



kliewittai" uvz de maamel 

We beginnen dit seizoen met als " Intervieuw Van De Maand " de trainer 

van de A en B selectie: 

Gerrit Weide: geboren te Meppel op 28 september 1944, is gehwwd en heeft 

twee kinderen,  Ethel  19 jaar en Egon 17 jaar. 

Woonachtig te Steenwijk en heeft als opleiding de V.G.L.O. 

en de Grafische school gedaan. 

Is nu werkzaam als magazijnchef bij Dyka Kunststofleiding-

systeem. 

Ik ben momenteel trainer bij de voetbalverenigigg D.W.P. Hiervoor ben ik 

nog trainer geweest bij o.a. de volgende verenigingen; 

Oudehaske 1,5 jaar, Sleat 1 jaar, Heerenveen am. 1 jaar, D.W.P. 5 jaar en  

Alcides  4 jaar. 

Ik ben nu nog actief voetballer bij  Alcides  veteranen zaalvoetbal. In 

mijn loopbaan als voetballer ben ik bij de volgende voetbalverenigingen 

geweest;  

Alcides  Meppel 14 jaar, Heerenveen betaalvoetbal, 7jaar, Heerenveen am. 

1 jaar, Steenwijk 3 jaar, D.W.2. 1,5 jaar,  Alcides  3,5, jaar, Sttenwijk 

3 jaar en bij Uffelte 1 jaar. 

Verder heb ik nog voor diverse vertegenwoordigende elftallen gespeeld, 

zoals bij de jeugd afd. ZwoIle en senioren afd. Zwolle, de selectie 

Nederlands Amateurelftal, het Fries elftal en het Noordelijk Amateurelf-

tal. 

Over mijn sportieve hoogtepunten kan ik zeggen dat het wel de zeven jaren 

als voetballer bij het betaaldvoetbal bij de voetbalvereniging Heerenveen. 

We promoveerden en werden tevens kampioen van de 2e divisie. Hiermee werd 

tevens het betaalde voetbal in Heerenveen gewaarborgd. 

Ook een sportief hoogtepunt was de wedstrijd tegen Feyenoord op de auto-

loze zondag. Het was een bekerwedstrijd. Het was nog het Feyenoord met o.a. 

Willem van Hanegem e.d. voetballers van die tijd. Het was een goede wed-

strijd waarin we na de verlenging nog steeds gelijk stonden met de stand 

1 - 1. We verloren de wedstrijd omdat Feyenoord de penalty 's beter in-

schoot als wij. 

Tevens zijn wij met  Alcides  kamioen geworden en gepromoveerd naar de 

hoogste amateurafdeling. 



Vervolg Intervieuw Van De Maand.  

Met Steenwij, waar ik 6 jaar gevoetbald heb, zijn we vier maal kampioen 

geworden, respectievelijk twee maal met het eerste naar de hoofdklasse en 

met het tweede als speler-trainer kampioen van het Noorden en in het vier-
de elftal, samen nog met Cees Kist sr. 

Mijn weekindeling ziet er ongeveer als volgt uit, als trianer van de A e-ft  

B selectie; 
Maandag begin ik met het voorbereiden van de trainingsles en dinsdag 

wordt er getraind, woensdagavond bereid ik de trainingsles weer voor en ,  

donderdags wordt er weer getrained met daarachter tevens een bespreking 
van de vorige wedstrijd en de opstelling en tactiek voor de komende zater-

dag. Zaterdag begin ik met een bespreking hoe wij gaan voetballen, ten-
minste dat wordt geprobeerd, en om 14.30 uur begint dan weer een wedstrijd. 

Aanvankelijk was ik gestopt als trainer en dit beviel mij goed. 
Toen het bestuur van D.W?P? mij vorig jaar oktober belde, heb ik na  eel,  

week bedenktijd de draad weer opgepakt en tot op heden bevalt het mij weer 
goed. 

De organisatie bij de vereniging is zonder meer goed te noemen en dat mag 
best eens naar voren worden gebracht en gewaardeerd worden. 

Ook bij de lagere elftallen hebben we goede leiders. 

Ik heb mezelf tot doel gesteld om met het huidige spelersmateriaal een 

langer verblijf in de vierde klasse te bewerkstelligen. 

Er wordt momenteel goed getraind en op verzoek van het eerste elftal 

trainen wij tot op heden drie maal in de week. 
Op dit moment wordt nog bekeken of wij daarmee door kunnen gaan. Al met 

al een redelijk tevreden trainer met als grootste wens een beter trainings-
veld. 

P.S. 
Mochten er nog vragen zijn van zowel jeugd, senioren of redactie dan hoor 

Ik dit graag via de redactie van het clubblad en kan ik misschien weer 
eens een bladzijde vullen. 
U vraagt ik antwoord. 

Gerrit Weide.  

De redactie bedankt de heer Weide voor zijn inbring in dit eerste clubblad 

van dit seizoen en hoopt nog vele vragen te ontvangen en die zullen zeer 
zeker doorgespeeld worden. 



voor al uw voeg,. en 
restauratiewerkzaamheden naar 

voegbedrijf S. V.5. 
F. St W. SLOOTHAAK 
Scharaterbrug 05138.14872 
Heerenveen 	05130.88781 

	

NIEUW 
	 NIEUW 

SPEELCLUB RIMINI 
in Motel Joure 

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

DRANKEN, SNACKS EN HAPJES GRATIS 

	

I NIEUW 	KLOKMAKERIJ 1, 8501  ZS  JOURE, 05138-1 6798 	NIEUW 

SIGARENMAGAZIJN 

DE HEIJ 
De Merk 3, Joure 

Telefoon 05138-13501 

• Lektuur 
• Wenskaarten 
• Strippenkaarten 
• Toto en Lotto  

HENK ZOETENDAL SPORT 
•Midstraat 55 - JOURE - tel. 05138-13889 

UW ADRES VOOR ALLE 
SPORTBENODIGHEDEN 0 . A . 

VOETBAL—, ZAALSPORT—, LOOP— 
EN TENNISSCHOENEN 

SHIRTS, BROEKJES, KOUSEN 
TRAININGS— EN JOGGINGPAKKEN 

TENNIS— EN ZWEMKLEDING 

HERMAN 
KLEINSMIT  

uw echte warme hakker 

In koopcentrum JOURE 

Voor inlichtingen en verkoop: 

Makelaardij Kingma 
Walinga 

 	Makelaars en taxateurs o.g. 

Midstraat 105 - 8501 AJ Joure - tel. 05138-14055 

NVM 

LIU 

AUTOBEDRIJF 
VEENSTRA BV 

Scheen 51 - 8501  NC  Joure 
Telefoon 05138-13355  

PEUGEOT  PEUGEOT 

PEUGEOT-DEALER 

JUWELIERSBEDRIJF 

I. H. VAN DER MEULEN 
Midstraat 121, Joure, telefoon 05138-121187 

veer alle 
voorkomen de 
werkz a antheden 
05138. 16211 bgg 12284 

Brilmonturen  venal  140,-

Contactienzen 

Contactlensvioeistolten 

Foto- en Filmartikelen 

Foto's In 2 dagen klaar 

Op vertoon van  doze 
advertently  woven wil 
10 010 korting bij aankoop 
van een complete  brit.  
(montuur • glazen) 

/ÇEGGER 
OPTIEK 

Midstraat 143, Joure 
Tel. 05138-15254 

tlo r.k. kerk 



DWP wint in Lemmer 
LEMMER — In de streekderby 

CVVO — DWP lieten de bezoekers 
zaterdag twee gezichten zien. In 
de eerste helft kreeg het publiek 
een DWP te zien, dat verdiend 
met een voorsprong de rust in 
ging. Na de thee was de ploeg 
geen schaduw  nicer  van de eerste 
45 minuten. Vorig seizoen was ge-
bleken dat het krachtsverschil tus-
sen beide ploegen behoorlijk klein 
was. Beide ontmoetingen eindig-
den toen in een gelijkspel. In deze 
eerste wedstrijd van het nieuwe 
seizoen leek DWP duidelijk sterker 
dan CVVO, maar de ploeg kon het 
tempo en  Nile  spel van voor de 
rust niet volhouden, zodat de eind-
balans van deze wedstrijd toch 
weer in evenwicht bleef. DWP had 
na rust alle geluk mee, dat de ge-
lijkmakende treffer uitbleef, ook al 
omdat de laatste minuten niet tien 
man gevoetbald moest worden. 
CVVO had voor rust het geluk 
mee, dat DWP verzuimde de score 
verder uit te breiden dan twee 
treffers. 

CVVO — DWP 1-2  

Vanaf de aftrap was het DWP 
dat het spel maakte. Met name 
Jurret Visser en Harry van der 
Velde maakten het de defensie van 
CVVO, vooral via de vleugels, erg 
moeilijk. Kansen leverde het over-
wicht in het begin niet op. Pas na 
ruim tien minuten kreeg DWP de 
eerste mogelijkheid. Halverwege 
de Lemster helft mochten de be-
zoekers een vrije trap nemen en 
met een diagonaal schot schoot 
Rudie Waterlander voorlangs. 
CVVO beperkte zich in die fase tot 
moedige pogingen door het cen- 

trum, maar de stugge DWP-defen-
sie gaf weinig mogelijkheden weg. 
Slechts van afstand mocht de  Lem-
ster Siebolt van der Bijl schieten 
op doelman Mindert Mulder, maar 
deze verwerkte de bal prima tot 
hoekschop. 

Op eigen helft combineerden de 
Lemsters wel aardig, maar eenmaal 
over de middenlijn was alle preci-
sie verdwenen. Bovendien stoor-
den de DWP'ers al in een vroeg 
stadium, zodat CVVO ook niet tot 
veel positiefs kon komen. Dat vele 
balbezit van 'DWP leverde in het 
eerste half uur echter niet veel 
mogelijkheden op. Na een klein 
half uur kwam er wat dat betreft 
wat meer leven in de brouwerij. 
Jurret Visser werd vanuit de diepte 
goed aangespeéld en kon ongehin-
derd afgaan op CVVO-doelman 
Roel de Wolde. Gestrekt stompte 
deze bal uit de doelmond weg. 
Aan de andere kant kwam Harold 
Booi voor het DWP-doel, maar 
doelman Mindert Mulder plukte de 
bal uit de lucht. 

DWP drukte in het laatste kwar-
tier voor rust goed door. Nadat 
Egbert Pasveer al een mogelijkheid 
had gehad de score te openen, 
werd hij vlak daarna door Klaas 
Huisman opnieuw goed aange-
speeld. Nu aarzelde hij niet. Dwars 
door de Lemster defensie knalde 
hij de bal in de touwen, 0-1. 
CVVO was even de kluts kwijt en 
DWP ging op jacht naar meer. Dat 
lukte voor rust ook nog, want het 
was even later Rudie Waterlander 
die vanaf links goed voorzette en 
de vrijstaande Klaas Huisman 
vond. Met een magnifieke kopbal 
scoorde hij 0-2. 

Na rust zou DWP het karwei 

wel even afmaken en in de derde 
minuut leek dat Harry van der 
Velde ook te lukken, maar zijn 
schot ging voorlangs. Dat was ook 
het laatste wapenfeit van DWP 
deze wedstrijd, want voor het ove-
rige was het CVVO dat de klok 
sloeg. De Lemsters drongen de be-
zoekers op eigen helft terug, en 
vochten om elke meter. Prompt le-
verde dat ook kansen op, o.a. voor 
Anne Rottiné, die echter recht in 
de handen van de DWP-doelman 
knalde. De van Lemmer gekomen 
Rdttiné had na tien minuten suk-, 
ses, toen hij van twintig meter uit-
haalde, 1-2. De gelijkmaker hing in 
de lucht en de Lemsters. hielden 
DWP voortdurend in een omstren-
geling. Vaak met kunst- en vlieg-
werk wisten de bezoekers de bal 
voor hun eigen doel weg te wer-
ken en eenmaal, bij een kopbal 
van Klaas Lemstra, werd de bal 
zelfs van de lijn gehaald. 

Het overwicht van CVVO leidde 
tot een groot aantal hoekschoppen, 
maar met de moed der wanhoop 
hield DWP een tweede treffer bui-
ten het doel. Aan de andere kant 
zochten de DWP'ers wel naar 
mogelijkheden om onder de druk 
uit te komen, maar CVVO liet 
niets toe. Toen Jurret Visser zijn 
tweede boeking ontving, en dus 
het veld moest verlaten, braken er 
nog benauwde laatste minuten aan 
voor DWP. CVVO wilde wel, 
maar kon de verdiende gelijkma-
ker niet meer forceren. Behalve 
Jurret Visser, die tweemaal werd 
opgeschreven, kregen ook diens 
ploeggenoten Anne Knol en Harry 
van der Velde een boeking, even-
als de Lemsters Robert Frank Wa-
linga en Wim Boersma. 

DWP'er Egbert Pasveer (links) haalt uit voor 1-0. V.l.n.r. zijn verder getuige Siebolt van der Bijl (5), Jurre 
Visser, Wim Boersma (3) en Ko J akobs (wie? ?? ) 



CVVO I -  MVP  1 1-,  
Vol verwachting begon CVVO .aan de wed-
strijd tegen DWP. Iedereen had er vertrou-
wen in en wou zich dan ook voor 100 
procent in zetten. Met een wat behoudende 
taktiek en spelend op de counter wilden de 
Leinsters de mannen uit Sint Johannesga 
bedwingen. 
In de eerste helft kwam het verwachte resul-
taat er niet uit. DWP speelde stukken heter 
en kreeg dan ook de betere kansen, waar-
van ze 2 benutten. De tweede goal was een 
zeer fraaie goal uit een aanval uit het 
boekje. Zo ging CVVO met een tegenval-
lende 0-2 achterstand de rust in. 
In de tweede helft was het spelbeeld geheel 
anders. Er werd veel feller gespeeld door 
CVVO en zodoende kon men DWP  wider  
druk zetten. Dit resulteerde in de tiende 
minuut in een mooie goal van Anne Rot-
tiné. Er werd nog meer druk uitgeoefend op 
de goal van  DWI',  maar de bal wou er maar 
niet in. Ook niet nadat  DWI'  verder moest 
met 10 man. Overigens vielen er gedu tenue 
de gehele wedstrijd 6 boekingen te betreu-
ren. Volgende week zaterdag zal deze 
slechte kompetitiestart moeten worden her-
steld met een overwinning in Inst tegen 
IJVC.  

IMP  2 - CVVO 2 	 3-1 
In de eerste helft hadden de Lemsters het 
heft in handen. Uit een handvol goede kan-
sen opende Berend van der Heide. de score 
met een afstandschot dat via de paal doel 
trof. 
Na de thee zocht de thuisploeg met lange 
halen de aanval. Een erg dubieuze gelijk-
maker luidde min of meer de nederlaag in. 
CVVO wilde doordrukken en van de ruimte 
die daardoor ontstond profiteerde DWP 
gretig. Daarbij enkele persoonlijke fouten 
en de 3-1 eindstand was een feit. 
Dit heroptreden in de reserve 3e klas KNVB 
zal zaterdag thuis tegen ONT rechtgezet 
moeten worden middels een goed resul-
taat. 

Minne Modderman 
als grensrechter 
in Europa Cupduel 

LEEUWARDEN — Scheids-
rechter Minne Modderman uit 
Oudehaske krijgt dit seizoen 
zijn eerste optreden tijdens het 
Europa Cupgebeuren. Als 
grensrechter gaat de Fries op 
woensdag 5 oktober naar Boe-
dapest, waar Ignace van Swie-
ten scheidsrechter is van het 
treffen tussen Honved Boeda-
pest en het Schotse Celtic. 

Dat was me het 'reisje wel. Naar 
Hongarije om precies te zijn, Bu-
dapest, om daar met scheidsréch-
ter van Swieten en grensrechter 
de Munnik de strijd om de Uefa-
cup 3 tussen Honved - Celtic (Glas-
gow) te leiden. 
Een interessante belevenis aldus 
Modderman. Uiteraard de wed-
strijd, daarnaast de stad Buda-
pest. De aandacht die men aan het 
arbitrale trio schonk niet alleen 
wat de voetbalzaak maar eveneens 
de aandacht aan de rijke histori-
sche gebouwen o.a. kerken, mu-
sea, culturele centra, bruggen - de 
zeven over de Donau - enz. enz. 
maar ook de sociale toestanden die 
onder de aandacht werden' ge-
bracht. De discipline was opval-
lend, zonder hinderlijk te zijn. 
De in één woord prachtige stad 
aan weerskanten van de Donau 
met zijn grootschalige hotelac-
commodatie, met een verzorging 
van de bovenste plank. Een uit- 

Met scheidsrechter Minne 
Modderman op reis 

stalling in de winkelzaken die 
Mociderman niet voor mogelijk 
had geacht. Daar viel geen armoe-
de te bespeuren. Wel alles veel 
duurder en daarmee annex de pro-
blemen. De verdiensten zijn in 
doorsnee lager dan bij ons, aldus 
Minne. De heren die de stad met 
behulp van voornamelijk de daar 
aanwezige ondergrondse door-
kruisten en in gezelschap waren 
van een Duits en Vlaams spreken-
de tolk, hebben heel veel van Bu-
dapest gezien. Onvoorstelbaar 
hoeveel indrukken je in een toch 
betrekkelijk korte tijd kunt op-
doen. Hoe attent om ons door een 
tolk die zich en wij voor hem ver-
staanbaar kon maken. Het was 
een man van 71 jaar, voerde een 
doctorstitel en als bijzondere noot 
deed hij uit de doeken dat hij na de  

wereldoorlog '14-'18 in Vlaande-
ren geëvacueerd was geweest. 
Vandaar zijn nog beperkte kennis 
van de Vlaamse taal. 
Een hartewens van zijn kant is, 
dat zelfde Vlaanderen daarnaast 
Nederland nog eens een keertje te 
mogen bezoeken. De drie  refs  heb-
ben dat goed in hun oren ge-
knoopt. Een bijzondere belevenis 
was het bezoek aan een restaurant 
op een eiland midden in de Donau 
gelegen. Onvoorstelbaar hoe 
mooi. Veel vreugde beleefden de 
drie mannen met het uitreiken 
van kaarten met de EK kampioen. 
Dat enkele kaarten in handen vie-
len van Duitsers, veroorzaakte 
geen moeilijkheden. Integendeel. 
Flagrante tegenstellingen zijn en 
blijven er. Al met al, onvergetelij-
ke drie dagen op reis voor de voet-
balzaak. ook in de rol van ambas-
sadeurs voor Nederland en de 
KNVB in het bijzonder. 

W. S 



Na lange tijd van afwezigheid leek het mij weer nodig om mijn pen leeg te 
schrijven voor het alom gewaardeerde clubblad  "It  Wite Pealtsje". 
Deze lange periode van afwezigheid heb ik echter, mijns inziens, goed benut door 
goed te eten en te drinken en om tot bezinning te komen. 
Bij de voorbereiding van het afgelopen seizoen werd ik geconfronteerd met de 
uitspraak: "Kijk wij hebben er een nieuw lid bij". 
Toch kon ik regelmatig uitblinken door wedstrijden uit te spelen, puur op gewicht, 
waar andere spelers wedstrijden uitspelen op puur routine. 
Toch ben ik van plan om dit seizoen een geweldige metamorfose te ondergaan op 
fysiek gebied. Oplettende mensen zullen mij, gedurende de voetbaloze periode 
regelmatig kunnen aanschouwen op het plan de Heide of iets dergelijks tesamen met 
Aiko  Nieman  en onze privé trainer E.J. te H. 
Mocht de eerder genoemde metamorfose mislukken, wijs dan met een beschuldigende 
vinger naar E.J. te H. 
Enfin, genoeg ge... praat omtrent ondergetekende. Graag wil ik met u, lezers en 
lezeressen, toegaan naar de onlangs op zaterdag 11 juni gehouden mix-toernooi met 
aansluitend de wedstrijd oud D.W.P. tegen oud Heerenveen. 
Zoals onze weerman, Erwin Krol, al voorspelde een prachtige "zonnige dag" met alle- 
maal goeie spelers en één vrouwelijke speelster, genaamd Tetje, van zowel jong en 
oud, bejaard  etc.  
De strijd begon om ong. 10.00 uur s'morgens, een sterk bezette deelname van gelouter- 
de clubs als E.C. 1 finalist Benfica, toch niet de eerste de beste. 
Ook een Barcelona, met de kersverse coach J.C. aan het roer, ook niet de geringste 
club uit Europa. 
Zelfs een klein provinciaal clubje deed mee ter opvulling 
en om ervaring op te doen, oh u wist het al ... juist P.S.V. 
Vanzelfsprekend was Neerlands rijkste club van historie  AJAX  
van de partij zo ook Groningen en last  but  not least het zeer 
sterk geachte Heerenveen, ditmaal zonder nieuwe aanwinst 
"Hommeles" van de hoofdklasser de Treffers. 
Van deze internationaal gelouterde clubs zal ik u van elke 
club de belangrijkste spelers aan u voorstellen, uitge- 
zondert de spelers die moeten meedoen met het E.K. te Duitsland. 
Team benfica Portugal: internationaal keeper Kesius Krikke, Oeneros Bijker, 
J. vanos Stralos, J. Lagevenos,  Janos  Bakkeros, W. Mergaert,S. Haringsmanos, de 
zweed Jongsma, en Albêrt de Heij. 
Team Barca  Spain:  keeper Koetéro, verdedigers Drenthina, Reinaldo Krikké, de hol- 
lander Woudstra, Henko Meerding, A. Slóthaak, K6opmns, Schipperez, Joke van Hêz, 
Jan "Bols Plantinga". 
Team  AJAX:  Wiepie van Stralen, Jurrit Visser, Klaas Huisman, Albert  Holiday,  
J.M. Bijker, H. v.d. Velde, R. Eppinga, Henk de Vries en Klijnstra. 
Team P.S.V.: keeper B. van Hes, Gj. Jager, A. v.d. Werf, S. Mulder, A. Huisman, 
J. Mulder, Joh, Hogenberg, W. Krist, M. Visser, W. Veen, KLarenberg, IJ. de Haan. 
Team Heerenveen: keeper P. Jager, A. Knol, Jacob Hessels, R. Visser, A. Bosman, 
J. v.d.Wal, matchwinner R. Heeringa (le wedstrijd "beetje" te laat". red.) 
Team Groningen: keeper J. Knijpstra, L. Schotanus, P. Renes, B. van Zwol, P. Jager, 
W. Toering,  Durk  Jansen, Andries Heida en Hiemstra. 

De wedstrijden duurden maar liefst een half uur, wat voor zowel jong als oud toch 
een geweldige opgave bleek, gegeven het feit dat er vijf wedstrijden in totaal 
moesten worden gespeeld. 
Ik heb persoonlijk veel respect voor de zgn. oudere garde dat ze op dit niveau en 
frequentie zo uitermate goed mee konden gaan klane. 
De opkomst van het publiek is in vergelijking met voorgaande jaren wel eens groter 
geweest, maar a la een kniesoor die daar trouwens op let, de tendens is nu eenmaal 
dat er steeds minder mensen naar voetbal kijken, maar helaas nu toch veel 
wedstrijden worden afgewikkeld van uitzonderlijke topklasse. 
De spelers van  Ajax,  Barcelona, Groningen, Benfica en Heerenveen waren het er-
over eens dat ditmaal de jongens van P.S.V. Eindhoven het toernooi maar eens moesten 
winnen, alleen al voor het zelfvertrouwen. 
Conform de afspraak werd P.S.V. dus kampioen en konden we overgaan tot de uitreiking 
van "De minst gepasseerde doelman" en de "Topscoorder" van D.W.P. 



Nadat elke speler lekker had genoten van de dit keer natte douche gingen we met z'n 
allen ons warm maken voor de absolute klapper van dit seizoen de wedstrijd oud-D.W.P. 
tegen Z.O.H. (zeer Oud Heerenveen) in het kader van de "Marijkehiem-beker". 
Oud-D.W.P. trad op met een elftal dat heden ten dage nog zeer hoge ogen zou kunnen 
scoren in welke competitie dan ook. 
Een Roelie Bijker ditmaal als rechtsback, begeerd door elke veteranenteam in onze 
directe omgeving, idem dito met Leo Versnel, doet mij sterk denken aan de  Morten  
Olsen van Denemarken. 
Een stofzuiger van het merk Nilfisch is ongetwijfeld de heer Jan Haven die op het midden- 
veld acteerde en daar een ruime voldoende scoorde. 
Aan Dick(y) Poepjes kon men toch merken, dat hij lange tijd niet actief was op het 
voetbalveld, alleen al omdat hij niet meer wist in welk doel men moet scoren om te 
winnen. Jammer, anders toch nog een aanwinst voor elke proffesionele club. 
Ook de Sint Jatster Johan Neeskens n.l. "Geert Dijkstra" was van de partij. Menig 
trainer van hoofdklasse niveau zou hem zo in de selektie opnemen, maar ja onze Geert 
heeft niet alleen voetbaltalenten maar hij is ook nog gerijpt met "acteertalenten". 

Foto oud-D.W.P. 

Staande v.l.n.r.: HERMAN DE HEIJ, ROEL BIJKER, DICK POEPJES, HARRY VISSER, SIETIE 
AARDEMA, ALIE ANDRINGA, LEO VERSNEL, JOHANNES VISSER, GEERT DIJKSTRA, MINNE MODDERMAN, 
MINNE MODDERMAN. 
Zittende v.l.n.r: JOHANNES HEERINGA, JOHANNES VISSER, KLAAS SNIJDER, EGBERT JAGER, 
JAN HAVEN en MENNO WITTEVEEN. 

Een speler van wereldniveau kan men zien in de nog jeugdige Johannes Heeringa, 
talenten als fysiek sterk en technisch vernuft weet de heer Heeringa nog prima te 
doseren. In mijn ogen "de SchUster" van D.W.P. 
Mijn mening is dat de beide Johannes Vissers nog lang niet versleten zijn. 
De één nog het atletisch vermogen als keeper, de ander met de snelheid van een lui-
paard. Ook Menno Witteveen dartelde heerlijk mee op de groene weide. En dan  good old  
"Sietie Aardema, de niets ontziende spits van oud-D.W.P. zo snel dat ik me nauwelijks 
kan voorstellen dat de Herenveen spelers gezien hebben dat Sietie ook daadwerkelijk 
meedeed. De  "invisible  man". 



oud-Heerenveen. 

Staande v.l.n.r.: HIDDO REIJS, GERRIT WEIDE, HENK ZOETENDAL, MOLLO EIJER, HENK 
PRINSEN, HENK WEIDE. 
Zittende v.l.n.r.: THOMAS HAAN, KEES KIST, SLOBODAN ZMIRIC, APPIE DE BOER en GERRIT 
MONDRIA. 

Rustgevend persoon is één van de absolute vedettes van het team genaamd Harry Visser. 
De-Ze man liet zien, dat hij ook nog beschikte over scorend vermogen, hierover later meer. 
Ook een Klaas Snijder laat zien dat je door hard werken en optimale inzet veel kunt 
bereiken in het spelletje voetbal. Een voorbeeld voor elke jeugdige voetballer. 
En dan komen we bij de "Platine op retour" Egbert Jager, nog steeds uitblinkend, door met 
slimme passjes te strooien en het perfect beheersen van het agn.  "One  touch voetbal". 

Nu alle sterspelers van oud-D.W.P. te hebben vertroeteld, komen we bij de vedettes 
van s.c. Z.O.H. In sneltreinvaart zal ik ze aan u voorstellen (foto zie boven). 
1. keeper Reijs -- zeer goede indrukwekkende keeper. 
2 en 3. de gebroeders Weide --- "kunnen aardig meekomen, zowel Gerrit alswel zijn 

jongere broer". Vooral in de warming ups. 
4. Molle Eijer --- redelijk inzicht, maar is te kloppen in de lucht. 
5. A. de Boer -- liet soms leuke dingen zien. 
6. Henk Zoetendal -- sterkste punt: schijnbewegingen c.q. passeerbewegingen. 

slechtste punt: kopduels. 
7 . Prinsen --- speelt net als ondergetekende wedstrijden makkelijk uit "puur op 

gewicht". 
8. Haan,Thomas -- sterke punt: droge schoten. 
9 Kees Kist -- de "Alan Giresse" van Z.O.H. 
10. Stuiver --- snelle flitsende rechtsbuiten, ondanks fysieke achterstand op de rest. 
11 Zmiric -- deed oude tij den herleven (deed 5 minuten mee). 

Onder leiding van de sterk fluitende arbiter van nationale topklasse, de heer 
Modderman, kon deze sportieve doch uiterst belangrijke wedstrijd beginnen. 
Oud-D.W.P. begon, volgens horen zeggen, traditioneel sterk, want al na 5 minuten 
moest Slobodan Zmiric ernstig geblesseerd het veld verlaten op aanraden van onze keiharde 
verzorg ster "Alie Andringa". 
Z.O.H. moest tactisch omgebouwd worden en daar dit tijd vergt kon oud-D.W.P. zijn eerste 
goal op het scorebord prikken. Eibert Michél Jager gaf een slim passjes op  "invisible"  
man Sietie die weer passte naar Harry Visser en die liet zien hoe men moet scoren, 
eenvoudig!!!! 1-0. 



Echt een stukje "eendracht maakt macht". 
Dan volgen er 2 tragische momenten elkaar snel. Ten eerste viel de spelbepaler 
van oud-D.W.P. uit, Eibert Jager. De paniek die daarop uitbrak met het gevolg dat 
het tweede tragisch moment zich opeiste.  
Dicky  Poepjes, die overigens sterk acteerde, schoot ongelukkig in eigen goal 1-1. 
Want ja, wie moest nu de aanwijzigingen geven hoe men moest voetballen? 
De eerste helft bleef het 1-1, voor het minimaal duizend koppige publiek een 
smakelijke eerste helft, met vrijwel alle ingrediënten welke het voetbal zo spectacu- 
lair maken (vroegtijdige wissels met als gevolg tactische omzettingen, spanning,actie, 
goals en hardheid). 
In de pauze zag ik als oplettende free-lance reporter ineens een zonnige gekleurde 
man in de bosjes, u raad het nooit ... het was de heer Leo Beenhakker. 
Wat later zei de heer Beenhakker, dat hij op zoek was naar een vervanger voor zijn 
geblesseerde "Camacho" van het Koninklijke Madrid. 
Leo zag in de heer G. Weide een prima alternatief om hem te laten acteren op de 
linksbackplaats bij Real. 
Uit betrouwbare bron weet ik dat de transferprijs van de heer Weide, zowel bij D.W.P. 
als bij Z.O.H. niet gering is, dus valt het te betwijfelen dat de transactie zal door- 
gaan. Ook het astronomische bedrag van 1.000.000 peseta's zal mogelijk niet genoeg zijn 
om de heer Weide in het Beenhakker stadion te zien spelen. We wachten af. 
De pauze duurde wel een half uur, zodat de beide kemphanen redelijk waren uitgerust. 
De uitblinker aan Herenveen-zijde Kees Kist gaf een heerlijke pass op droge schoten 
specialist Thomas Haan, die vanuit vrije positie 1-2 liet aantekenen. 
Harry Visser maakte zijn tweede doelpunt door een pass van Menno Witteveen koppend 
af te ronden 2-2-. 
Thomas Haan tenslotte, vond het nodig om toch nog de wedstrijd in Z.O.H.'s voordeel 
af te ronden 2-3. Gelukkig is nu mijn pen bijna leeg, zodat ik er een eind aan brei. 

Tot slot, was de gehele dag een gezellig verlopen dag, zowel het mix-toernooi als 
de wedstrijd oud-D.W.P. tegen oud Heerenveen, die op zich echt hele leuke staaltjes 
voetbal opleverde. Klasse!! 

Terug van weggeweest, R. Heeringa. 
0 0 • 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 • 0 .. 	0 	. 	• . 	. • 0 	 • 0 0 	. 0 . 

Door dit uitermate lang verhaal van onze freelancer Heeringa is het niet meer moge- 
lijk om nog meer foto's van het mix-toernooi te plaatsen, deze komen echter in het 
volgende nummer. 
Wat Heeringa betreft, momenteel spelbepaler van ons eerste, is zijn metamorfose 
wel gelukt, vooral op trainingen ontpopt hij zich als de tweede Florince  Griffith- 
Joyner,  vooral in de laatste 2 uitloopronden. 	Rintje bedankt. 

redaktie. 



AENGWIRDEN - D.W.P. 	B jun. 	17 september. 

We gingen om 11.15 weg omdat we om 12.15 moesten voetballen. De 

eerste helft hadden we van de wind af. We dachten eerst bij ons 

zelf dit winnen we nooit, want het waren zulke lange slungels. 

Maar door 1-0 voor te komen door een mooi doelpunt van Johan 

Kerkstra. Toen kregen we vertrouwen in ons team. We gingen met 

volle moed verder. Een tijdje later kregen we weer een schitterend 

doelpunt. Een schot van Teake Bruinsma dat op de lijn belande 

zodat Jan de Vries hem zo kon inkoppen. Daarna was het rust. 

De tweede helft was zwaarder want we moesten tegen de wind in 

voetballen. Onze tegenstander uit Tjalbert die bepaald niet slecht 

was kregen verschillende kansen. Maar door goed keperswerk van 

Johan Bijker lukte hun het niet om een doelpunt te zetten. Toen 

floot de scheidsrechter af, dus we hadden met 2-0 gewonnen. 

De tegengenstander was erg kwaad want ze hadden gedacht dat ze 

zouden winnen en niet D.W.P.  Maar dat was gelukkig niet zo. 

een Bi speler. 

ANTWOORDEN  

1. Direkte_mrije schop + waarschuwing of wegzenden. 

2. Indien vanaf de middencirkel de beide doelen niet goed zichtbaar 

zijn en alle spelers en grensrechters niet de onderscheiden zijn. 

3. Strafschop + wegzenden van de doelverdediger. 

4. PSV. 

5. Neen, dit is niet toegestaan. 

6. Alle spelers op de strafschopnemer na, moeten zich binnen het 

speelveld, maar buiten het strafschopgebied bevinden op tenminste 

9.15 meter van het strafschoppunt. 

7. - Een tegenstander trappen of pogen hem te trappen; - Een tegenstan-

der doen vallen; - Springen naar of op een tegenstander; - Ruwe of 

gevaarlijke wijze van aanvallen; - Van achteren aanvallen tenzij de 

tegenstander hindert; - Slaan of pogen te slaan; - Vasthouden van 

een tegenstander; - Duwen met arm of hand; - De bal opzettelijk met 

hand of arm spelen. 

DWP en SDS tonen ambitie 
LEEUWARDEN — Het Ooster-

ender  SDS heeft duidelijk bedoe-
lingen. Zou gauw mogelijk het ver-
loren terrein herwinnen. Datzelfde 
geldt in deze klasse voor DWP. 

Makkum —  DWP 0-2 
Nadat Rintje Heringa in de der-

tigste minuut voor 0-1 zorgde 
kwam de thuisclub aanvallend wat 
meer aan de bak. Toen Jacob lies-
sels drie minuten na rust de stand 
uitbreidde naar 0-2 speelde DWP 
een gewonnen wedstrijd. 
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RUWVOEDER- 
BULK- 

EN 
KIPPER- 

TRANSPORT  --Nico de Wolff._ 
J.VELDSTRAWEG 33 - 8513 CK OUWSTERHAULE (FR.) 

TEL. 05137-1481/1491 

lin -Stil trPr 11 ['iili J  

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: 

c-2)]  4 	vv h1 m 0? -T1-1" 
al 444 44, WQ•41 oa 
De Finne 2,8501 PC loure, Telefoon 0513812021 

1 

iba heerenveen 
05139/545 

FD)e 
adve r .fccele(dlems 
maakten efiQze 

uitgave 
mogelijk. 
Bedankt 

****,*******................. 
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 
h****************************  

TECHNISCH BEDRIJF 

gan& ift 
OUDENASKE JOUSTEIWEG 92 
TEL. 05130-77370 
MUNNEKEBUREN-SCHERPENZEEL 
GRINDWEG 168 TEL. 05618-230 
Radio, televisie, elektr. artikelen, stofzuigers, 
koelkasten, wasautomaten enz. - 

ERKEND INSTALLATEUR 



Garagebedrijf 
les~' 

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 
ruitenwissers 
uitlaten 
onderhoudsbeurten 
remservice 

NAAR 

Gebr. De Koning 
Meerweg  3-6 - Bohol -  Tel. 05137-1331  

Gebroeders de 1( oning 
oedkoop 	waliteit 
VOOR EEN GROOT ASSORTIMENT 

TUIN-EN KAMERPLANTEN!  
Ohl  

NATUURLIJK OOK VOOR 
TUINAANLEG EN ONDERHOUD 

RIJWIELEN 

BROMFIETSEN 

TWEEWIELERBEDRIJF 

J. KRIKKE  
Streek 107 • ST. jOHANNESGA 
Telefoon 1487 

Vierhuisterweg 25 	BOERDERIJ- 
VIERHUIS 
	

BAR-DANCING 
laan het Tjettkemeer) DISCOTHEEK 
Tel. 05137-1363 

	
BRUIN  CAFE  

Debitant der Nederlandse Staatsloterij  

IL van  Zwol 
Streek 131 Rotsterhaule 
telefoon 05137-1494 

DAMES- EN 
HERENSALON 
SCHOONHEIDSSALON 
ZONNEBANK 

ANNEKE 

De zekerheid met prijs en 
kwaliteit g6éd te zitten! 

TEXTIEL 

de nieuwe, "intelligente" M-F 3000 trekkersorie 

6 types,  van  45.5 tot 81 kW 
(62 • 110 OM 
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410e revolohone.re Itikt cr.,. met 
AtoOoflpc 1.111,1113).•fegerrn9 

• Supei.gelontsarnte veoligheldslgabme 
(beneden 75 dB(All rhef 	ro'n.• 
in goed  etch,  voor. achter  en  open 

• Volgelynchrotoleerde trancotrecle .  met 16 32 of 48 verenelhngen, ci- 
enrlheclrnotn 0.4 rot 42  Arniout. 
voor. en  *Olen..  

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

Mechanisatiebedrijf 

Akkerman 
Streek 36  Sall  Johannesga 	Telefoon 05137-1283,123€ 

• 'Eleceronie hefinnchhng met 
.enIcopennan  voor  oderti 
Ireunge an Knell* werktng 

• Oofie.'Ordatronie' tiebYelpralta-
11•.manolor rn•I tuppoorneerbaro 
vnetslop,egeling an • vergelolnendo  

KOMPLETE WONINGINRICHTING 

HOGED1JK 126 - 8464 NZ ST. JOHANNESGA  -  TEL. 05137-1818 

ZO4T*$POE  
IMTERWITIONAL 

Voor Al uw SPOINTSINOD101~1191:01  
era oron GO1D ADWII 
la  but  'white *dn.*, 
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