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voetbalvereniging 

ll De Wite'Peal. " 

opgericht 19 juni 1947 

4e jaargang nr. 2 

oktober/november 1988 

Allereerst een stukje voor onze jeugdleden. 
Op 10 juni 1988 wordt voor de 2e maal de 
Nationale Jeugdvoetbaldag gehouden in het 
Philipsstadion van P.S.V. te Eindhoven. 
Dit geldt voor jeugdleden van 12-16 jaar. 
Op het programma van die dag staan o.a.: 
- finales nationaI:kampioenschappen School-

voetbal voor jongens en meisjes 
- finales nationaal kampioenschap voor A - en 
B-junioren 

- optreden van bekende artiesten 
- een informatiemarkt voor de voetbaljeugd 
met diverse attracties. 	 Van de 

Met de N.S. is overeengekomen dat de kosten 	redaktie- 
de volgende zijn: 	 tafel 
- F 5,-- per persoon of 
- F 80,-- per team. 
Jullie worden dan vanuit heel Nederland voor dit bedrag vervoerd naar 
Eindhoven. Er kunnen maximaal 16 personen, waaronder twee leiders, naar 
Eindhoven toe. Belangstellenden moeten zich uiterlijk oppieven VOOR 
27 november 1988 bij het jeugdbestuur. Wie het eerst komt, die het 
eerst maalt, dus aarzel niet te lang. 
Sinterklaas staat weer voor de deur en er aangezien een hoop jeugdleden 
bij de voetbalvereniging zijn toegetreden, staat er voor deze categorie 
weer een leuke kleurplaat in het clubblad. Deze kleurplaat hoeft NIET te 
worden ingeleverd. Succes ermee. 
Verder staan er in deze aflevering weer enkele wedstrijdverslagen. Toch 
kunnen dit er veel meer zijn. Het hoeft geen groot kleurrijk verhaal te 
zijn maar een leuk stukje zodat iedereen weet wie er nou eigenlijk alle-
maal voetballen. Helaas zijn er voor deze keer enkele wedstrijdverslagen 
uitgevallen, omdat deze per ongeluk in een wasmachine zijn terechtgekomen 
en zodoende zijn meegewassen waardoor zij onleesbaar waren. Onze excuses 
hiervoor. Verder zijn enige wedstrijdverslagen van de jeugd bewaard en 
worden deze in het volgende nummer verwerkt. 
Gaarne Uw kopij inleveren VOOR 11 december 1988.  
Ook hebben we nu weer onze vaste rubrieken, zoals; Elftal van de maand, 
de kaartrubriek en het Intervieuw van de maand met in de hoofdrol 
Egbert Pasveer. 
De Lotto -en Totoformulieren kunnen op donderdag worden ingeleverd bij 
Herman de Heij in de kantine van D.W.P.  

SPEEL 
TOTO-GELIJK 

BIJ JE EIGEN CLUB 
Sla winst uit gelijke spelen. 

7-07,0  't spel voor kenners 

Informatie bij: HERMAN DE HELI 
donderdagavond's in de kantine 

Wij wensen jullie weer veel leesplezier 
en tot de volgende maand. 

De redactie.  



VAN DE BESTUURSTAFEL 

JAARVERSLAG seizoen 87-88 

Het bestuur van onze vereniging bestond het afgelopen seizoen 
uit: E. Westra, voorzitter tevens penningmeester 

R. Visser-de Vries, secretaresse 
de heren J. Haven, G. Sloothaak, C. Vásser en 
A. van het Meer als komissieleden. 
De training bij de senioren werd verzorgd door G. Weide 

en W. Toering, verzorgster mej. A. Andringa. 
Het eerste elftal draaide bijzonder goed mee in de K.N.V.B. 
en eindigde op de vierde plaats met 24 punten 32 goals voor 
en 35 tegen, leider H. de Heij. 
Het tweede elftal wist zich maar moeizaam te handhaven en 
eindigde als negende met 19 punten, 25 goals voor en 33 tegen 
leider J. van Hes. Het derde elftal deed het uitstekend en 

eindigde op de derde plaats met 27 punten, 39 goals voor en 27 tegen, leider G. de Jong. 
D.W.P. 4 eindigde als tweede met 37 punten, 50 goals voor en 11 tegen, leider H. de Vries. 
En dan tenslotte het vijfde elftal dat bijna geheel onderaan eindigde. 
Over de jeugd zal de jeugdcommissie verslag uitbrengen, in mei organiseerde D.W.P. 
een nederlaagtoernooi voor het leen 2e elftal, dit toernooi werd gesponsord door 
voegbedrijf S.V.S. F. en W. Sloothaak. O.N.S. kwam als eerste uit de bus door een 3-0 
overwinning op D.W.P. 1. O.N.B. 2 Drachten wist D.W.P.2 een 4-3 nederlaag te be- 
zorgen. Aktie '67 hield ook het afgelopen seizoen weer haar mandelijkse kaartavond. 
Deze avonden vallen bijzonder in de smaak, wat wel blijkt uit de vaste kern van deel- 
nemers. Dan nog iets over de reclameborden, hoewel er enige borden zijn verdwenen 
konden er ook weer 5 nieuwe worden geplaatst, al met al zijn er nu 22 geldige borden, 
dit is voor de vereniging een aardige bijdrage. 
Op verzoek van de bond was er op 4 maart een vergadering van alle voetbalverenigingen 
uit de gemeente, de organisatie was in handen van D.W.P. waar in de kantine ook de 
bijeeenkomst plaatsvond. Alleen F.F.S. en zaalvoetbalvereniging Haskerland waren absent, 
aanwezig waren de heren M. Modderman en J. Heijda van het bestuur K.N.V.B. afd. 
Friesland, op een vraag van dhr. Modderman inzake de ontwikkeling in ledenaantallen 
bij de jeugd blijkt dat: het ledenaantal zich overwegend stabiliseerd, Oudehaske kent 
zelfs een flinke groei, sc Joure daarentegen een gevoelig verlies. 
De heer Modderman adviseerde om de jeugd tijdens de lange winterstop bezig te houden 
met spelmiddagen of promotieavonden jeugdvoetbal. 
Verder kwamen er voor de besturen nog enige belangrijke zaken aan de orde, al met al 
een leerzame avond, en het was dan ook al 11 uur toen voorzitter E. Westra de 
vergadering sloot, met dankzegging over ieders inbreng. 
Evenals voorgaande jaren was er ook nu het mixtoernooi, hoewel de opkomst van de leden 
wel iets te wensen overliet, werd het toch een geslaagd toernooi, altijd een 
prettige afsluiting van het seizoen. 
Tot slot ons clubblad  It  Wite Pealtsje, waar onze vereniging met recht trots op kan jn 
een goed ogend blad met een verzorgde en variërende inhoud. 
Namens het bestuur wil ik hartelijk dank zeggen aan: trainers, elftalleiders, grens- 
rechters, Aktie '67, redaktie clubblad, verzorgster en aan onze terreinknecht, tevens 
kantinebeheerder de heer A van Stralen, verder wenst ons bestuur alle elftallen een 
succesvol en bovenal een sprtief seizoen toe. 

R. Visser-de Vries. 

Wist u dat 	 

- Meermarkt A. van Zwol ons 2e  elftal 
in nieuwe trainingspakken heeft gestoken: 

- trainer Gerrit Weide de weddenschap met Ae 
heeft gewonnen, en hiermee een lekkere warme 
trui voor de winter heeft overgehouden? 

-  good old  Douwe Dijkstra inmiddels 4 kruisjes 
heeft, wat aan zijn voetbal niet is te merken, 
hoewel hij toch iets vergeetachtiger wordt en het 
clubblad steeds laat liggen? 
- enkele wedstrijdverslagen zijn uitgewassen? 
- Jan en Henny ten Hoeve de nieuwe leiders 
zijn van onze F-pupillen? 

- inlevèring  copy  v61: 11 dec 



VANUIT HET 
JEUGD 

BESTUUR 

El: 	E2: 
leider: Andries Sloothaak leiders: Gerrit 

Marco de Jong 
- Siard Bruinsma 
- Arjan Gaal 
- Wiebe van Es 

Piet van der Wal 
- Peter Veen 
- Bernafidus v Stralen  
- Rene  Krikke 

Anne Wierda 
- Volken Sloothaak 

- Tjerk de Heer 
- Reinold Aalbers 
- Eric jager 
- Piet Koopmans 
- Jelle Sinnema 
- Egon Bakker 
- Marco v.d. Wal 
- Jan-Otto  Kuit 
- Hotse Piersma 

Jeugdnieuws 
Maandagavond 17 oktober hielden wij onze tweede 
vergadering met het jeugdbestuur, leiders en 
jeugdtrainer(s). 
Aan het begin van dit seizoen was afgesproken om 
wat vaker met elkaar om tafel te gaan zitten 
en diverse punten door te nemen. 
Op deze manier kunnen evt. diverse problemen in 
een vroegtijdig stadium worden aangepakt. 
Hieronder in het kort enkele punten die werden 
besproken: 
* indeling F pupillen (zie hieronder). 
* problemen A junioren betreffende de vrij saaie 
kompetie in de ploeg-indeling en het betrekke-
lijk weinig aantal spelers in deze ploeg. 
Bij ziekte of blessures komt men gelijk al in 
moeilijkheden, vervoer A-junioren. 

* aanschaf watertassen, aanvoerdersbanden, verbandtrommels, sokken e.d. 
Dit is inmiddels allemaal in orde gemaakt. 

* Voorstel  Harm  Pen (leider D1 pupillen) om meer ouders te stimuleren om de 
wedstrijden bij te wonen, dit door middel van een gratis bakje koffie in de 
rust. Inmiddels is dit reeds bij een thuiswedstrijd van D1 geprobeerd en ons 
inziens wel geslaagd zodat na de winterstop ook de rest van de jeugdteams 
dit kan uitproberen. 

* trainingen woesndagsmiddag in de zaal, geprobeerd zal worden zo lang mogelijk 
van de velden gebruikt te maken. 
Indien het weer echter om slaat kunnen onze jeugdleden getraind worden in de 
zaal. (Nader bericht zal door de leiders worden doorgegeven alsmede de tijden). 

* Kerstzaalvoetbaltoernooien. 
Voor deze toernooie n in de zaal (januari en februari) zijn de volgende 
teams opgegeven: Al', A2,.131, B2,  CI,  C2, D1, D2, El, E2, E3 en Fl. 
sponsoring van dit toernooi door:  HOLIDAY  IJS 

FERWERDA VERZEKERINGEN JOURE 
NOPPERT TILT UP. 

Nadere tijden en speeldata volgen via de leiders. 
* Toename E en F pupillen. 

Geprobeert is nog een F-zevental in de competitie te laten brengen, dit lukte 
niet want ons rayon zat boordevol, voor de voorjaarscompetitie hebben we 
ons met één F-zevental laten inschrijven. Hieronder de volgende zevental-inde- 
ling. 

Fl: 
Dijkstra leiders: Jan ten Hoeve 

Henny ten Hoeve. 
- Sietze K. van Stralen 
- Jelle de Vries 
- Niek van der Wal 
- Remco de Jong  
- Harm  van der Wal 
- Homme Dijkstra 
- Johan van der Wal 
- Hendrik de Jong 
- Remco ten Hoeve 
- Andreas Pen 

Het gaf de laatste weken wat problemen omdat wij een overschot aan spelertjes 
hadden, wat natuurlijk een goede zaak is, maar dan moesten ze natuurlijk wel 
spelen, Onze excuses aan de spelers en enkele ouders wij hopen dat dit na de 
winterstop is opgelost, wij doen ons best om iedere speler zoveel mogelijk te 
laten spelen. 
Ook zal geprobeerd worden de F-puppillen zoveel mogelijk met elkaar te laten 
trainen. De indeling is gemaakt naar: leeftijd, hoelang ze spelen e.d. 
Bij eventuele problemen kunt u direct contact opnemen met het jeudgbestuur. 

vr. gr. Jan Knijpstra en Wietze Toering. 
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Wirdumers kregen vorige week al 
met 2-6 van SDS aan de kont en de 
zeven voltreffers die DWP aan 
het doelsaldo van de gasten toe-
voegde duiden op problemen in de 
WWS-defensie. Overigens wees 
aanvankelijk niets op zo'n zeperd, 
want in de openingsfase had 
WWS het betere van het spel. 
Maar na het eerste doelpunt van 
DWP knapte er iets bij de gasten. 
Twee minuten voor tijd maakte 
Egbert Pasveer met een waarlijk 
juweel de zeven vol. 

SINT JOHANNESGA - Afgelopen 
zaterdag speelde D.W.P. de thuis-
wedstrijd tegen W.W.S. uit Wir-
dum, dat evenals D.W.P. voor het 
tweede seizoen uitkomt in de 
K.N.V.B. Na de ruime nederlaag die 
W.W.S. in de eerste wedstrijden 
leed was het de verwachting dat de 
gasten orde op zaken wilden stellen 
en met minimaal 1 punt naar huis 
wilden terugkeren. Vanaf het be-
ginsignaal werd dit al gauw duide-
lijk. De bezoekers waren wat ster-
ker en trokken met aanvallend 
voetbal richting het doel van 
D.W.P. Dit resulteerde in enkele 
kleine kansen, maar de aanvallen 
konden goed opgevangen worden. 

Na ongeveer een kwartier in de wed-
strijd nam de thuisclub het initia-
tief wat meer over. Zo kon Klaas 
Huisman in de 20e minuut uitha-
len van afstand en voor 1-0 zorgen. 
Zeven minuten later was het weder-
om raak. Na een snelle uitval plaat-
ste Rudie Waterlander de bal naar 
Jappie van Hes, wiens voorzet door 
een verdediger in eigen doel werd 
gewerkt. Deze 2-0 voorsprong voor 
D.W.P. werd ook de ruststand. 
Na rust zou het een prachtig 
schouwspel worden voor het pu-
bliek. Al na 4 minuten in de tweede 
helft kon de zaak definitief beslist 
worden. Jacob Hessels kwam alleen 
voor de keeper, maar kon nog door 
een W.W.S.-speler gestuit worden. 
De bal kwam nu voor de voeten van 
Harry van der Velde, die in het 
strafschopgebied werd neergelegd. 
De toegekende penalty werd  germ- 

men door Klaas Huisman, maar hij 
miste. Na een kwartier kreeg ook 
W.W.S. een goede kans, maar uit 
een voorzet kopte een speler van 
dichtbij op de paal. Een paar minu-
ten later was het Egbert Pasveer 
die dankzij een uitstekende 
D.W.P.-aanval de bal in het net 
werkte: 3-0. In de 18e minuut be-
landde de bal uit een voorzet bij Ru-
die Waterlander, die het leer opzij 
legde naar Egbert Pasveer. Zijn uit-
haal werd door de keeper prima tot 
corner verwerkt. Aan de andere 
kant kreeg ook W.W.S. weer eens 
een kans maar een hard schot werd, 
prooi voor doelman Mindert Mul-
der. In de 23e minuut bracht Jappie 
van lies uit een pass van Rintje 
Heeringa de stand op 4-0. Weer tien 
minuten later deed Jacob Hessels 
van zich spreken, want uit een 
voorzet van Jappie van Hes maakte 
hij 5-0. Vijf minuten voor tijd moest 
de W.W.S.-doelman redding bren-
gen op een hard schot van Kl. Huis-
man. Kort daarna scoorde J. Hes-
sels zijn tweede doelpunt. Een pass 
van E. Pasveer werd prima door Ja-
cob afgerond: 6-0. E. Pasveer 
mocht even later met zijn tweede 
treffer 7-0 aantekenen. In de laat-
ste 3 minuten kreeg D.W.P. nog 
twee mogelijkheden om de score te 
verhogen. Na een handsbal, in het 
strafschopgebied miste Kl. Huis-
man wederom vanaf elf meter. Vlak 
voor het einde zag Anne Knol zijn 
inzet op de paal afketsen. Zo werd 
deze wedstrijd afgesloten, met een 
voor D.W.P. prachtige 7-0 overwin-
ning. Samen met S.D.S. en De Grif-

-'fioen gaat D.W.P. nu aan de leiding 
met de volle 4 punten uit 2 wedstrij-
den. Aanstaande zaterdag zal 
D.W.P. ongetwijfeld op méér weer-
stand stuiten, want dan gaat de reis 
naar Makkum. 
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oeverzwaluwen 
gewaarschuwd 
voor derde klas 

KOUDUM — Voetbalvereniging 
Oeverzwaluwen hield gisteravond 
in een bomvol gemeenschapscen-
trum 'De Klink' haar receptie voor 
het behaalde kampioenschap in de 
vierde klas. Na zeventien jaar is 
Oeverzwaluwen weer terug in de 
derde klas. Ceremoniemeester D. 
Smids vond dit terecht, omdat de 
Koudumers steeds bovenaan had-
den gestaan en tevens een goed 
doelsaldo had opgebouwd. Twee 
wensen van de vereniging maakte 
hij kenbaar: een nieuwe kleedgelel,' 
genheid en een eigen kantine. 
Daarnaast stond een geluidsinstal-
latie op het nieuwe veld ook op 
het verlanglijstje van de club. Na-
mens de KNVB-afdeling Friesland 
sprak Hans Bouwhuis uit Leeuwar-
den, die de jonge ploeg waar-
schuwde voor het andere type 
voetbal dat in de derde klas wordt 
gespeeld. Bouwman spelde vervol-
gens aanvoerder Mindert Veenstra 
en jeugdspeler Jelte Wijnsma van 
D2 de zilveren kampioensspeld op. 

Uitslagen wedstrijden 10 september:  
Res.  3e klasse A zaterdag: YVC 2 -  SC  
Joure 2 0-2; FC Wolvega 2 - H'veense 
Boys 20-2; CVVO 2- ONT 2 1-0; Blauw 
Wit 4 - DWP 2 1-1; CSL 2 - SDS 2-1; Dr. 
Boys 3 - Zeerobben 2 1-2. 

Stand 3e klasse A zaterdag: 
H'veense Boys 2 
CSL 2 

0 
0 

DWP 2  
Zeerobben  2 
ONT 2 
SDS 2 
CVVO 2 
SC Joure 2 
YVC 2 
Bl. Wit 4 
Drachtst. Boys 3 
FC Wolvega 2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 1 

1 
1 
1 
2 
2 

4 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
0 
0 

6-1 
6-2 
4-2 
3-2 
1-1 
4-3 
2-3 
3.4 
1-3t 
2-4 
2-6 
0-3 
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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  

'T IS 4140 EEN WEET, 
V,I44g ij VOORTREFFELIJK LET. 

64 HET EENS 	ONS PUOYEUEN, 
EN 6E  MIT  NOOIT WU(' 
ADRES I/WREN 

CAFETARIA "T CENTRM " 
G. de Graaf

' Tel. 05138-13390 
naast de  Jouster  Toren 

SC HEERENVEEN 

Administratiekantoor en 
Belastingadviesburo 

A.  
Voor het verzorgen van uw: 
* bedrijfsboekhoudingen 
* admlnistraties 
* BTW en loonaangiften 
* A en T biljetten 

Schoteriandserweg 92, Niouvvottorno, 
telefoon 05135- 1674 / 1467 
Nietrvvevveg GA, 8723  EA  Koudurn, 
telefoon 05142-2552, b.g.g. 1457 

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

EN DOE-HET-ZELVER  

REGTS 
MIDSTRAAT 151 - JOURE 
IL 

SPO  FT  00N61(  

Ook het speciale adres voor 
HENGELSPORTARTIKELEN 

Mldstraat 39 
05138-12647 

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

Ga eens  eon  praatje maken 
met uw sportepecialist 

VIDEOTHEEK 
LEKTLICIRHAL 

FOTOHANDEL 

MIDSTRAAT 153- JOURE 

SCHOENREPARATIE 
Snel, voordelig 

en goed. 
Stomerij ouderwets 

goed en niet duur. 

059,r~ te ale~11% 

„de Ilefie"  

Teo  en Tineke Feenstra 
Midstraat 102- Joure- Tel. 12458 

I

SUPPORTERSCLUB  S.C. HEERENVEEN1 

s c.HEERENVEEN OP WEG 	NAAR 

ERE DI VISIE 

• 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. 
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CAMPING. EN WATERSPORT ARTIKELEN 
SPORTPRIJZEN & SCHAATSSPECIALIST 

tevens het adres voor 

BETAALBARE SPORTKLEDING 

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

CM specialist 
in HEERENVEEN  

AUTOSCHADE- 
BEDRIJF 
BAKKER FOCWA AUTOSCHADE 

REPARATIE BEDRIJF 

  

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

Lemsterpad 44a 
LEMMER 

Tel. 05146-5030/05145-503 

Kies voor uw snacks 
het juiste adres 

Haal ze bij de 
FRITES EXPRESI 

In het zomerseizoen 

kunt u ons dagelijks 
vinden bij het Nannewijd 

DE WITH& SPIJKSTR A  
oude  haske  

handel in bouwmaterialen 
kunststofkozijnen en 
aanverwante artikelen 

Bouw- en Aannemersbedrijf 

FA. H. FABRIEK 
EN ZN. 

Streek 59 
St. Johannesga 
Tel. 05137-1207 

BRUINSMA TAPIJT 
Midstraat 87 Joure 
tel. 05138-13794 

,  Rabobank  
ottkamk ~rug 42« kw* 2441 ! 47%. 

e:2 

Heerenveen, BURG . KUPERUSPLEIN 31/ 

KATTEBOS 146 /CRACKSTRAAT 21 /TOLIIU I SWEG 12/ 
Rotsterhaule, STREEK 138 
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Voor inlichtingen en verkoop: 

Makelaardij Kingma 
Wafinga 

Makelaars en taxateurs o.g. 
INVM 

Hl l- 
Midstraat 105 - 8501 AJ Joure tel. 05138-14055 Walt A1,9  

D.W.P.-3 uitkomende in de 1e klas F.V.B. in een nieuw tenue gestoken 

door MAKELAARDIJ KINGMA en WALLINGA te Joure. 

Staande v.l.n.r.: Geert de Jong (leider), Hans Piek, Roel Vaartjes, 

Harrij Visser, Geert Veenstra, Albert Huisman, Piet Jager, Geert 

Dijkstra (promotor gemeente Skarsterlan) en Douwe van der Schaaf. 

Zittend v.l.n.r.: Pieter Klaas de Jong, Remco Visser, Jappie Berger, 

Auke Bosma, Marco Visser, Nico Huppes en Wiepie van Stralen. 

(foto Jan Knijpstra) 

Waanzin 
Steeds meer trainers laten hun eerste elftal zonder rugnummers spelen 
omdat ze denken dat de tegenstander dan moeilijkheden zal hebben 

met het uitvoeren van de persoonlijke dekking. 



 

KAARTRUBRIEK. 

Vrijdag 14 oktober zijn we weer gestart met 

de eerste schutjaswedstrijd van dit winter-

seizoen met 24 deelnemers. 

Winnaars ronde:  

1. Jan ten Boom en Mieles Rondhout 

2. Jitze de Vries en Henk Mulder 

 

Verliezersronde: 

  

Poedelronde: 

 

      

1 IJme Dikkerboom en Lieuwe Schotanus 	1. S. Mulder en C. Olde Achter- 
huis 2 mevr. de Vries en Geert de Jong 	2. Jan Hol en Bauke de 
Vries 

B. de Vries. 

0• • • • • • 0 •0 0 0 0 	• • 	00 	0 	00 0 	0 	0 0 	0 	0 	0 • • • • • 	0 	0 	0 

AKTIE COMITE '67 

Langs deze weg wil het aktiecomité '67 een ieder wijzen op de 

reclameborden langs ons hoofdveld, een ieder die reclame wil maken 

op deze manier kan voor nadere informatie bellen naar: 

* Harrij Visser 	tel. 05138 - 15090 

* Minne Modderman 	tel. 05137 - 1764 

00 0 0 0 0 0 	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 	0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 	0 0 0 	0 0 0 

D.W.P. 5 - V.V.I. 5 	1 oktober 1988 

Na een nederlaag tegen Heerenveense Boys 5 met 6-0 en een 3-3 gelijk-

spel tegen V.O.G. volgde nu eindelijk de eerste overwinning en wel met 

6-4. Het werd in de eerste helft al vrij snel 1-0 door Arjen Klarenberg 

de 2-0 door Thijmen Kamphuis werd voorbereid door Arjen. 

V.V.I. kwam terug tot 2-1 waarna Arjen Klarenberg opnieuw er 3-1 van 

maakte. Voor rust werd het eerst nog 3-2 en daarna nog 4-2 door Herre 

Groeneveld. In de rust kwam Aitze Hiemstra in het veld voor Jan de 

JOng na een kwartier kwam Jelle Douma erin voor Herre Groenveld. 

Het werd in de tweede helft eerst 4-3 waarna Arjen uit een strafschop 

er 5-3 van maakte. Even later kreeg V.V.I. de mogelijkheid om tegen 

te scoren uit een strafschop, maar Pieter Bakker stopte de bal bekwaam. 

Nico de Jonge maakte er na een lange solo 6-3 van, V.V.I. scoorde nog 

een keer tegen zodat de eindstand op 6-4 kwam. 

En eindelijk was er dan weer een overwinning na een jaar gelden voor 

het laatst gewonnen te hebben. 

K20,2  by come  adverteerders 
Zij steunen onze vereniging, steunt u 
hen via uw inkopen. 
Al hun namen staan in ons klubblad. 

Redaktie 

de aanvoerder. 



Winst voor DWP 
MAKKUM - In de wedstrijd Makkum - 
DWP wisten de Sint Jutters dat ze 
geen gemakkelijke tegenstander had-
den. De herinnering aan vorig jaar 
leefde nog! De eerste 10 minuten wa-
ren voor de rood-witten, daarna was 
het de beurt aan DWP. 

Het duurde toch 12 minuten voor 
DWP kon scoren. Een snelle counter, 
een pass van H. v. d. Velde kwam bij de 
nieuwe man E. Pasveer terecht. Een 
direct kort voorzetje op R. Heringa en 
een volmaakt doelpunt was geboren: 
0-1. Kansjes bleven komen, ook door 
de Makkumers werd er iets gepro-
beerd. Goals kwamen er niet. 
De tweede speelhelft begon voor DWP 
minder prettig. Pasveer raakte gebles-
seerd en kwam niet terug. Jan Mulder 
verving hein. Positief  VMS  dat DWP-er 
Jacob Hessels in de 48ste minuut de 
stand op 0-2 bracht. Een ietwat verras-
send doelpunt. Bewust of onbewust, 
een goal is een goal. Makkum nam dit 
niet en gooide er een schepje bovenop. 
Toch werd DWP niet voor concrete fei-
ten gesteld. Klaas  Hillman  en Jacob 
Hessels kregen enkele kansjes, de 
juiste richting ontbrak. Mindert Mul-
der betoonde zich een betrouwbaar 
doelman en weigerde Makkum een zo 
begeerd doelpunt. DWP hield stand 
met soms een beetje kunst en vlieg-
werk. Precair, dan stond daar doel-
man Mulder. 
Zaterdag wordt thuis gespeeld tegen 
Oudega (W). 

Vierde klasse A 
Griffioen 4-7 Oudega 
Zeerobbenb 4-7 VVI 
SUS 	3-6 CVVO 
DWP 	4-6 Makkum 
IJVC 	9-5 	H. Sneek 
De Wálde 	4-3 WWS 

4-3 
3-2 
3-2 
4-2 	

ge Z°10/ 

3-1 
4-0 

De Walde VV1 	  
Zeerobben - SDS 	  
Hubert Sneek - DWP 	  
Oudega W - 1JVC 	  
Makkum - De Griffioen 	 

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

Zeerobben 
De Griffioen 
SDS 
DWP 
Hubert Sneek 
Oudega W 
IJVC 
De Walde  
"VI  
Makkum 
CVVO 
WWS 

5 3 2 
5 3 2 
5 3 1 
5 3 0 
5 2 1 
5 2 I 
5 2 1 
5 1 2 
4 1 1 
5 1 1 
3 0 2 
4 0 0 

0 8 
0 8 
1 	7 
2 6 
2 5 
2 	5 
2 5 
2 4 
2 3 
3 3 
1 	2 
4 0 

12- 8 
12- 9 
13- 9 
13-11 
13- 8 
8-7 
7- 7 

10-12 
9-10 
5- 7 
5- 6 
6-19  

- wv on SDS zag in 4A de wedstrijd te-
gen Sneek worden afgelast, en 
moest daardoor de koppositie 
overdoen aan Griffioen en Zee-
robben. DWP blameerde zich op 
eigen veld tegen Oudega. De Ou-
degasters, die tot dusverre 'al' één 
punt op hun conto hadden', won-
nen met maar liefst 2-5. Een kwes-
tie van onderschatting? „Beslist 
net. Dér is  by  de wedstrydbe-
sprekking dtádlik op hammere. 
DWP  hie  gewoan in hiel minne 
dei," zo werd ons van de kant van 
de thuisclub verzekerd. En Oude-
ga? Daar was men blij en verbaasd 
tegelijk. „Wy kinne der einliks 
sels net  by..."  

1.010/ Wi10 	 in de 
0•1 - D'VJV werd 

uis danig tnet de 
 netts 

 op de lei- 

tbten gedrold. Als 
100011e. 

ViCf 
de klasse A 

 decide 
 Oudep een 

gevoelig,,e 0( ltit. Dat deed oolt 

ïeetobben dat 
 ill 

 bij De \Ode 
 

woo. 
 1.3\IC beloalde een nuttige 

oveoinning op Nialatorn dat na 
eengoede start w at wegiald. 

11011' - Oudega 2.-5 

D‘741" 	

be-
staat weer rnet belde 

nen op de grond. OtIdega kende 
een hele goede start. In de iesde 

oinuttt oPencle 
Anton  eindelit er 

1-loekstra de 

score, 01, waarna Iker goelt- 
stra halverwege de eerste b 

ten 0-2 van 
 ovoid. 

 'Voor de rust logant 

de thuisclub iets 
	

t?, door Vslillern 

van der 
	Door twee 

 dock-

pollen van "Yrne 3aosen binnen 
één rninwit (1-4) was OP een ge-
slagen ploeg. NVillern van der \Nal 
stribbelde nog wel wat tegen, 2-4. 

 

Viet  laatste 	
as  \gourd 

 w aan Oude-

ga..V4ypke'Vysroa2-5. 

Andries Dijkstra bij 
schutters aan leiding 

Vterde klasse A 
Griffieett-WWS 4-3 (2-1). 14. 0-1 Ko-
bus Veldman; 17. 1-1 Andries Dijkstra; 
35. 2-1 Andries Dijkstra; 47. 2-2  Apple  
de Ruiter; 70. 3-2 Paul Warkor; 80. 4-2 
Paul Warkor; 88. 4-3 Edward Jorna 
(pen.). 
DWP-Oudega 2-5 (1-2). 6. 0-1 Anton 
Hoekstra; 20. 0-2  Reinder  Hoekstra; 
29. 1-2 Willem van der Wal; 62. 1-3 
Peter Jansen; 63. 1-4 Peter Jansen; 71. 
2-4 Willem van der Wal; 81. 2-5 Yge 
Wiepke Tijsma. 
13 VC-Makkum 2-1 (0-1). 25,0-1 Bram 
Dijkstra; 75. 1-1 Frans Verweij; 89. 2-1 
Jappie Fijlstra. 
De Valde-Zeerobben 1-3 (1-0). 30. 1-0 
Bouke Koornstra; 63. 1-1 Miedema; 70. 
1-2 Lief tering; 73. 1-3 Van der Bij. 
SDS-Hubert Sneek en VVI-CVVO 
afgetast. 

Stand 3e klasse A zaterdag: 
H'veense Boys 3 5 5 0 0 10 18- 
DWP 2 	5 3 2 0  
SC  Joure 2 	5 3 1 1 
CSL 2 	 5 2 3 0 
Zeerobben 2 	5 2 2 1 
SDS 2 	 5 2 0 3 
YVC 2 	5 1 2 2 
FC Wolvega 2 5 2 0 3 
CVVO 2 	5 2 0 3 
ONT 2 	4 1 1 2 
Blauw Wit 4 	4 0 1. 3 
Dracht. Boys 3 5 0 0 5 

Grensrechter 
bekogeld met • • een batterij 

ALMELO (ANP) 	Grens- 
rechter Klint is voor de tweede 
keer in zijn loopbaan langs de 
lijn geraakt door een voorwerp. 
Klint kreeg in de eerste helft 
van de zaterdag gespeelde wed-
strijd Heracles - SVV (2-2) een 
batterij tegen zijn hoofd. Het 
duel werd even stil gelegd door 
scheidsrechter Van Mierlo, 
mar Klint kon gewoon verder 
vlaggen. 

In de rust werd de batterij 
overhandigd aan de  politic,  die 
de dader oppakte. Klint deed 
na de wedstrijd aangifte bij de 
politie. Enkele jaren geleden 
werd hij getroffen door een 
stuk straattegel. Desondanks 
denkt hij er niet over te stop-
pen met zijn hobby. 

8 14- 6 
7 12- 6 
7 8- 4 
6 7- 6 
4 10-11 
4 8-10 
4 7-10 
4 7-13 
3 
	

1-2 
1 2-14 
0 5-15 

vier 	ass. 

- Zeerobben 2-1 
Hoewel Zeerobben de betere 

ploeg was, werden de punten wel 
aan 	thuisclub gelaten. Binnen 
tien minuten leidde  DWI' vial tarry  
van der Velde. Voor de thee kwam 
Zeerobben wel op gelijke hoogte 
door Jan Prins. Na de hervatting 
scoorde A-junior Anne Haven: 2-
1. 



Winst voor tWP 2. Van uw correspondent: 

JOLT JAGER 

Drachtster Boys 3 - D.W.P. 2  

Drachten. Wij moesten kwart over 1 weg, maar dat werd precies 

2 minuten later omdat onze leider Egbert Jager wat problemen 

kreeg met  Age  onze terreinknecht, de oorzaak was dat er kauwgum 

mee werd genomen zonder toestemming van  Age,  wij moesten helaas 

zonder kauwgum de kant naar Drachten op. Maar gelukkig was onze 

aanvoerder "LIEUWE SCHOTANUS" zo vrij om in de kantine van Dracht- 

ster Boys een paar pakjes te kopen. Lieuwe bedankt! namens het 

hele 2e eflftal (klasse jong). 

Wij hopen dat het de eerst volgende wedstrijden weer in orde is 

met  Age  en Egbert en met de kauwgum natuurlijk. 

Nou goed kwart voor 2 waren we gearriveerd in Drachten, ja wel dan 

bij Drachtster Boys natuurlijk. Drachtster Boys stond helemaal onr'sr 

aan met 7 wedstrijden en 2 punten dus die stonden er niet al te goed 

voor, wij wisten dat er dus 2 punten in zaten. 

Eindelijk ging dan de eerste helft van start, de Boys begonnen wel 

redelijk goed en zochtten de aanval op maar onze achterhoede en keeper 

hield goed stand en hadden alles onder controle. 

D.W.P. drong meer aanen werd alsmaar sterker het resulteerde dan 

ook in de 20
e 
 minuut tot een doelpunt van Jolt jager, de pass kwam 

van (killer red.) Johannes Hogenberg en Jolt Jager lopte de bal over 

de keeper heen die te ver uit zijn goal stond 0-1 dus, en verdient. 

Drachtster Boys probeerde nog wel wat terug te doen maar al hun 

passes smoorcen in onze achterhoede (klasse achterhoede). 

Toen kregen we weer een corner één van de vele corners Jolt Jager 

nam de corner en marco Visser schoot zo uit de lucht de bal erin e 2. 

Een schitterende goal overigens, deze viel ong. in de 40°  minuut 

een leuke opsteker voor de rust. 

En toen klonk het fluitsignaal voor het einde van de eerste helft. 

Eerst thee dus, na de thee gingen we weer verheugd naar de tweede 

helft Jan Dijkstra werd na ook naar de voorhoede gezet. (na een 

uitermate sterke eerste helft Jan K.) Jan Dijkstra kreeg ook al 

voreog in de 2e  helft een goede kans, alleen op de keeper af maar 

die bal ging net langs de paa, jammer Jan. D.W.P. verzwakte wat en 

daar profiteerde Drachtster Boys van, in de 60e minuut werd het 1-2 

overigens de goal was niet helemaal zuivere koek, want de bal 

was een handsbal, jawel die Drachtster meende even dat ie op handbal 

zat, maar de scheidnsrechter keurde de goal goed, hoe dat een 

thuisfluiter?, jan Knijpstra onze keeper wou het de scheidsrechter 

even duidelijk maken dat het hands was, overigens zonder succes, 

jammer goed geprobeerd Jan ga zo door. 



vervolg verslag Jolt Jager. 

Ons spel was niet meer zo goed als de eerste helft dus Marco Visser 

werd er uitgehaald en Franke Sloothaak kwam erin voor D.W.P.. 

We kwamen het laatste half uur wel wat in de verdrukking maar inde 

75e minuut weer een corner van Jolt Jager op rechts, Franke raakte de 

bal wat raar en ging tegen een speler van D.B. tegen de voet aan, werd 

van richting veranderd dus eigen goal 1-3 dus. 

Dat was gerechtigheid, maar goed toch was Franke een gouden wissel, 

Franke bedankt. Met nog een kwartiertje te spelen was het beide ploegen 

wel goed zeker en bleef het bij een 1-3 overwinning voor D.W.P. maar goed 

dat mocht ook wel tegen de onderste, vorig jaar verloren we hier nog 

met 2-1, maar ja dat is verleden tijd natuurlijk. 

Wij blijven nu mooi mee boven aan draaien 9 wedstrijden 15 punten en 

Joure 2 ook 15 uit 9 (wij staan op de derde plaats overigens). 

Aankomende zaterdag spelen we tegen O.N.T. 2, zij staan één naar onderste 

met 8 wedstrijden 4 punten, dus daar zit ook wel winst in, O.N.T. 

moeten we ook weer uit, het zal mij benieuwen met de kauwgum trouwens? 

Die week daarop treffen we de Boys 3 die wedstrijd krijgen we nieuwe 

trainingspakken van MEERMARKT ANTON VAN ZWOL daarmee komen we overigens 

ook in de  Jouster  Courant. Wij spelers van het 2e elftal willen Bertus 

van Zwol er graag bij houden, misschien krijgen we dan ook nog eens 

nieuwe shirts en broekjes, maar t och Anton alvast HARTELIJK dank!! 

Dit verslag werd geschreven door Josje J. of J Olsen of 

Joltie J. of niet Anne Knol. 

ONT blijkt maatje te groot 
O.N.T. 2 tegen D.W.P. 2 eindigde overigens na een zeer harde, provocerende 

en tijdrekkende wedstrijd van O.N.T.-zijde in een 0-1 nederlaag. 

Weer met de neus op de feiten gedrukt dus en hopelijk volgeladen aan 

de start tegen de topper van dit seiozen Heerenveense Boys, na eerst 

op de foto te zijn gezet in de nieuwe trainingspakken, beschikbaar 

gesteld door MEERMARKT (A. van Zwol). 

Overigens (Jolt zijn stopwoord), Bertus, ook zonder deze trainingspakken 

was je wel in het 2e gebleven. 
Jan. 

Informatie bij: 

SPEEL 
TOTO-SYSTEEM 

BIJ JE EIGEN CLUB 
Eén-, twee-, of driekansen bepalen Uw winst. 

Let op de Jackpot. 

TO T0 't spel voor kenners 

HERMAN DE HEIJ 
donderdagavond's in de kantine 



• Lektuur 
• Wenskaarten 
• Strippenkaarten 
• Toto en Lotto 

voor alle 
voorkomende 
werkzaamheden 
051313. 16211bl/912284 

voor al uw voeg en 
restauratiewerkzaamheden naar 

voegbedrijf S. V.5. 
F„ &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 

NIEUW 
	

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

SIGARENMAGAZIJN 

DE HEIJ 
De Merk 3, Joure 

Telefoon 05138-13501 

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

UW ADRES VOOR ALLE 
SPORTBENODIGHEDEN 0 . A . 

VOETBAL—, ZAALSPORT—, LOOP— 
EN TENNISSCHOENEN 

SHIRTS, BROEKJES, KOUSEN 
TRAIN INGS— EN JOGGINGPAKKEN 

TENNIS— EN ZWEMKLEDING 

HERMAN 
KLEINSMIT  

uw echte warme bakker 

In koopecntrum JOURE  

JUWELIERSBEDRIJF 

J. H. VAN DER MEULEN 
Midstraat 121, Joure, telefoon 05138-.12487 

Scheen 51 - 8501  HC  Joure 
Telefoon 05138-13355 

Voor inlichtingen en verkoop: 

Makelaardij Kingma 
Walinga 

 	Makelaars en taxateurs o.g. 

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

dM•1. 

.0•111,  

NVM 

512 

Brilmonturen  venal  140,-1 

Contactlenzen 

Contact I ensvIeelatof  fen  

Foie- en Filmartikelen  

Fate's  in 2 dagen klaar 

Op vertoon van  doze 
advertently  geven wij 
10 010 korting hij aankoop 
van aan complete  bill.  
(montuur • glazen) 

OPTIEK 
Midstraat 143, Joure 

Tel. 05138-15254 

tlo r.k. kerk 
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naam 	Pasveer 

voornaam 	Egbert 

adres 	Haskerfinne 8 

woonplaats 	Oudehaske 

burg. staat 	NL (? red., waarschijnlijk ongehuwd) 

opleiding 	timmerman 

Vorige clubs 	v.v. Oudehaske 

beste trainer : Johan Cruyff 

tweebenig? 	Ja, rechts is beter dan links. 

sterke punten : Mijn snelheid. 

zwakke punten : Ik kan niet goed een bal vasthouden, al wordt dit 

de laatste tijd al iets beter. 

alcohol? 	Normaal. 

rookt? 	: Ja, soms. 

Beste wedstrijd 	: Mijn eerste wedstrijd van D.W.P. tegen Lemmer. 

Slechtste 	: De uitwedstrijd tegen Hubert Sneek. 

Beste voetballer in NL : Ronald Koeman. 

Beste 	" buitenland : Marco van Basten. 

Hoogtepunt 	: Mijn overgang naar D.W.P. 

Dieptepunt 	: Mijn laatste wedstrijd bij Oudehaske, deze wedstrijd was 

ik geschorst we konden toen kampioen worden, we werden 

het niet, nu speelt Oudehaske nog 2e  klas F.VB. 

Mooiste goal 	: Het eerste doelpunt voor deze club D.W.P., dus in 

de Lemmer tegen C.V.V.O. 

Heeft bewondering voor : Marco van Basten. 

Heeft een hekel aan 	: Partijdige scheidsrechters. 

Hobby's 	: voetbal 

Favoriete muziek 	: U2. 

Favoriete gerecht 	: Nasi. 

Favoriete shirt 	: Ons eigen shirt. 

Eerste indruk bij D.W.P.: Het voeldoet mij prima en ik heb het 

er best naar mijn zin, een goede organisatie. 

Hierboven een klein intervieuw met Egbert Pasveer aan het begin van 

dit seizoen komende van buurtgenoot Oudehaske, op deze manier kunnen 

de supporters een beetje nader kennismaken met hem. 

Egbert bedankt voor je bereidheid en veel succes bij D.W.P. 

redaktie. 



t1p0,1fneciXigur  niet 
	linkk 

Schade 
aan uw 

Auto 
dan naar 

Sluiswegje 10, 8411 XM JUBBEGA 	Telefoon 05165-2392 

In het harte 
van Joure staat de 

„BONTEKOE 
De Bontekoe Midsiraal 106- Joure Te1.05138-13508 

„Gut" zee! ti „die heb ik nog nooit gezien!" 
Maar cis u iets bij hem proeft.  
Weal  is het weer „misschien" 
Van vers ijs, snacks en  !Seen.  
Kan men dagelijks genieten. 

En de deur  Meat  altijd open 
om er gezellig een pilsje te kopen! 

Mach! LI langs komen één dezer dagen 
kunt ti ook eens naar z'n feestsalades vragen. 
En van dan al zult u onthouden 

DE BONTEKOE „Us  mem  Ian  'e  bower"  

Vele toeristen komen or 
jaarlijks naar toe.  

Nei? t , 

JAN PULLES 
DANNY BOSMA 
WYBRENVALKEMA  

»canter  Rijschool Combinatie 
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vereniging  with  

AANMELDEN BIJ R.VISSER—DE VRIES 05137-1739 	peal  

KOM VOETBALLEN! 
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Café-Restaurant - Zaalaccommodatie  

,FEET  ANKER" Hollandiaste  Scharsterbrug 
traat 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 prijsopgaaf bij de heer  II.  Junkman, Tel. 05138-12350.  

Sigaren Magazijn 'T HOME 
fffraflOol3rtA5soflritwrlr 5ICARVI ftl 510AfierTefl 

reverts compare SORTER/110 
"COMPAErlftl"  "OUD  KAMPE11" en " SALMORAL" 

00H UWItiLeliffiADRES  VOOR TOTO  VI LOTTO 
Crf WS  

JELLE VAll DELDEll 
MID5TRAAT 65 JOURE - T.O. J0U5TEfi TonErt 

Pluimveebedrijfeneierhandel 

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

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

* \1001‘ 
et..0 

Vt.0140140 

f.1,1SC1-‘001.. 

oe 
sOls-cltst)es. 

SPORTHUIS 
DE LEEUW 
DRACHT 56 - 58 
HEERENVEEN 
TELEFOON 22418 

16, 	  

C 	
voegbedrijf en gevelrestauratie 

Fok 27 / 8441  BM  Heerenveen 
Telefoon 05130-25893 

Burg. Kuperusplein 59 

Telefoon 05130 - 24899 

A. BRALS 
Grond- en 

sloopwerken 
M.J.HOGEBOOMSTRAAT 2 

SINTJOHANNESGA 
telefoon 05137-1269 

INRUIL-FMANCIEMNG-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  
CH  boodschappen 

DAGELIJKS VERSE groenten en fruit 
Jelle de Jong 	 (iij**--\ Jan Stuiver 

pt:1
1. e
0:137-1707 	

lir Pr. Marijkeweg 35 
	 tel. 05137-1070 
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••••Vierde• . .,..••klas•• :  	
SDS - De Walde  	0 -3 
DWP - Zeerobben  	2-1 
IJVC - Hubert Sneek  	1--2 
De Griffioen - Oudega W  	2- 2 
CVVO - Makktun 	  3-0 
VV1 - WVVS  	 7-0 

Stand 30 klasse A zaterdag: 
HV Boys 3 6 6 0 0 12 20- 3 
DWP 2 6 3 3 0 9 15-7  
SC  Joure 2 6 4 1 1 9 14- 7  
CSI.  2 6 2 3 1 7 9-8 
Zeerobben 2 6 2 3 1 7 8- 7 
IJVC 2 6 2 2 2 6 10-11 
FC Wolvega 2 6 3 0 3 6 9-11 
SUS 2 6 2 0 4 4 11-13 
CVVO 2 5 2 0 3 4 7-13 
ONT 2 5 1 1 3 3 2-4 
Blauw Wit 4 5 0 1 4 1 3-16 
Dracht. Boys 3 5 0 0 5 0 5-15 

In 4A was Zeerobben het slacht-
offer van het herstel van DWP, 
dat de laatste weken een paar be-
hoorlijke draaien om de oren had 
gekregen. De thuisclub liet echter 
weer eens een hartverwarmende 
pot 'arbeidsfreudich' voetbal zien 
en won door een schitterende kop-
bal van A-junior Oane Haven. 
Een slotoffensief van de Harlin-
gers bracht DWP wel ernstig aan 
bet wankelen, maar omvallen de-
den de Sint Johannesgaster (net) 
niet  

Bij Hubert Sneek leek behalve 
oefenmeester Marinus van Oor- 

Stuntwerk 
van DWP 
H_EERENVEEN - Het afgelopen week-
end leverde DWP tegen de Zeerobben 
een stukje voetbalwerk van jewelste. 
Een 2-1 overwinning was het resul-
taat. Men speelde fris van de lever een 
open strijd met een in eerste instantie 
gevaarlijk opererend DWP. Er was 
sprake van hard werken, goede acties 
en enkele kansjes. 
Na 15 minuten kwam DWP door mid-
del van Harry v. d. Velde op voor-
sprong. Zeerobben kreeg daarna iets 
meer vat op de wedstrijd. Jappie van 
lies moest zich helaas wegens een 
blessure laten vervangen. De 16-jarige 
A-junior Anne Haven was zijn vervan-
ger. Zeerobben bleef aandringen en 
dat leverde een strafschop op. Rudy 
Waterla.nder deed een „aantik" mis-
stapje en de 1-1 was daar. 
Na de thee bleef Zeerobben aanvallen, 
maar vond een keihard werkend DWP 
op z'n pad. De strijd ging toch gelijk 
op, niettegenstaande .een technisch 
verschil ten gunste van de gasten. 
DWP kwam met een juist antwoord 
door 2-1 te laten aantekenen. Dat was 
na een half uur spelen. De inleiding 
was een vrije trap van Ritje Heringa. 
Anne Haven werd hierin betrokken en 
hij scoorde met een goed geplaatste 
kopbal. Een beheerst doelpunt: 2-1. 
De felle strijd bleef voortduren. Toch 
kreeg DWP de grote kans. Harry v. d. 

. Velde was heel dicht bij een derde doel-
punt. Doelman Mindert Mulder was 
een sterke doelman in die laatste fase. 

Willem Schotanus 
MEW 

Sneker mixture ligt DWP 
zwaar op de maag 

14-11 
13-10 
15-12 
15- 9 
13-12 
10- 9 
13-12 
16-10 
8-9 
8-6 
5-10 
6-26 

LEEUWARDEN - Van de zes 
Friese vertegenwoordigers in de 
tweede klasse E bleef alleen 
Harkemase Boys zaterdagmid-
dag verstoken van een of Meer 
winstpunten. Het verloor in en 
tegen Joure met 1-0, waarbij 
men zich in Joure na afloop 
uiteraard in de handen wreef 
met de kostbare buit, maar zich 
tegelijk verbaasde over de ge-
ringe vechtlust van de mannen 
van Gerrit de Vries. In 3A werd 
CSL de nieuwe koploper. De 
Stiensers haalden een huzaren-
stukje uit door Zwaagwesteinde 
op eigen veld een nederlaag toe 
te brengen, 1-2, terwijl mede-
leider Buitenpost tegen ONS 
vanwege de terreinomstandig-
heden niet in actie hoefde te ko-
men. In de vierde klasse A deed 
Hubert Sneek opnieuw van zich 
spreken. Werd vorige week de 
inhaalwedstrijd tegen SDS al in 
een onverwachte 1-3 zege omge-
zet, zaterdag deden de Snekers 
zich opnieuw kennen als 'reu-
zendoders'. DWP werd met 5-0 
`geveegd'. In 4B moest ook Rop-
ta Boys de kracht van Opende 
ondervinden: 1-5.  

kum ook het elftal op k ruk ken le 
lopen, gezien de resultaten aan 
het begin van de competitie. „Wij 
moesten vijf, zes  !Ileum!  spelers 
inpassen en dat kost even tijd," zo 
verklaart elftalleider Johan Hart-
kamp de 'valse, start' van de  Suc-
kers,  „maar het begint nu te lopen. 
Vandaar ook de wat grote uitslag, 
maar die was dik verdiend hoor.' 

„Il«ienk dat we een heel goede 
mix hebben van jong en oud.  Ate  
Westerhof staat laatste man, hij is 
nu veertig, man hij loopt als een 
jonge hond te voetballen. Moet je 
hem dan uit het elftal houden? 
Nee toch? En z'n zoon Hille voet-
bait  ook in het eerste. Vader en 
zoon in een elftal, prachtig toch. 
Maar vooral door die 'ouwe zak-
ken' werd er tegen DWP heel ge-
disciplineerd gevoetbald. Ach, en 
leeftijd maakt eigenlijk ook niks 
uit. L.:Wiley  Matthews  voetbalde 
op z'n vijftigste ook nog." 

l'terde klasse A 
DWP-Zeerobhen 2-1 (1-1). 11. 1-0  liar-
Ii('  van der  Veldt.;  30. 1-1 strafschop 
.J ut Prins; 66. 2-1 Oane Haven. 
Griffioen-Oudega 2-2 (2-1). 6. 1-0 
Keimpc Stroup; 20. 20 Kees Prins; 23. 
2-1 Peter Jansen; 70. 2-2 Anton Hoek-

ra. 
SDS-De Wálde 0-3 (0-1). 23. 0-1 I len-
drik Landman; 60. 0-2 Ilenk de Boer; 
75. 0 3 Hendrik Landman. 
VVI-WWS 7-0 (1-0). 36. en 58. 1-0 en 
2-0 Jappie Wijnja; 59. 3-0 Ililtje Wijn-
ja; 66. 4.-0 Jappie Wijnja; 70. 5-0 Ri-
chard Portena; 73. 6-0 Jappie W tjnja: 
80. 7-0 Richard Portena. 
IJVC-Ilubert Sneek 1-2 (1-0). tR. 1-0 
strafschop Frans Verweij; 55. 1-1 Tjit-
se Klijnstra; 75. 1-2  Dicky Bonilla.  
CVVO-Makkurn 3-0 (2-0). 40. 1-0 Lau-
rens Slump; 41. 2-0 Ko Jacobs; 80. 3-0 
strafsclup Feike Bangma. 

De Griffioen 6 3 3 0 9 
Zeerobben 6 3 2 1 8 
DWP 6 4 0 2 8 
Hubert  Speck  6 3 1 2 7 
SDS 6 3 1 2 7 
Oudega W 6 2 2 2 6 
De Walde 6 2 2 2 6 
VVI 5 2 1 2 5 
IJVC 6 2 1 3 5 
CVVO 4 1 2 1 4 
Makkum 6 1 1 4 3 
WWS 5 0 0 5 0 

MAANDAG 10 OKTOBER 1988 

Hubert Sneek 
op routine 
langs DWP 

LEEUWARDEN Het zo goed 
gestarte DWP is danig van slag. De 
unwedstrijd tegen Hubert Sneek 
werd ruim verloren. De strijd aan 
de kop blijft een spannende zaak. 
7.eerobben en SDS hielden elkaar 
In evenwtcht en de Griffioen profi-
teerde niet, want ook zij deelden 
de punten met Makkum. 

Hubert Sneek DWP 5-0 

In de 25e minuut opende Hille 
Westerly:if de score en hij zorgde 
in de 43e koppend ook voor 2-0. 
Op slag van rust werd het 3-0. Uit 
een voorzet van Henk lloekstra 
stoorde  Dicky  Bourna. Na de thee 
kwam DWP opzetten. maar de  
Slickers  hadden voldoende routine 
om DWP niet dichterbij to laten 
komen. Drie minuten voor tijd 
werd het 4-0.  Fen  voorzet van 
Tpsse klijnitra werd koppend afge-
rond door Henk lloekstra en in de 
laatste minuut kopte  Dicky  floui, •-. 
een corner van Tjisse in het di 
5-0. 
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Staande v.l.n.r.: Jappie van Stralen, Tjebbe Mink, Jan Lageveen, 
Oene Bijker, Henk de Vries, Albert de Heij en Hermna de Heij. 

Zittende v.l.n.r.: Jan Bakker, Sjoerd Haringsma, Kees Krikke, Andries 
de Jong en Klaas Veenma (?). 

Staande v.l.n.r.: Anne Sloothaak, Henk Meerding, Klaas Woudstra, Jappie 
Koopmans, Joke van Hes en Rein Krikke. 

Zittende v.l.n.r.: Jan Plantinga,  Reinder  Koet, Sietze Drenth, Bauke E. 
de Jong en Minne Modderman. 

0 



-feenstra• 
verwarmizig 

• 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:0 3200-4 44 84 

...zorgenvrij niet feenstra installaties 

• 

V.V.I. - D.W.P. 5 3-1 	15 oktober 1988 

We begonnen de wedstrijd in Idskenhuizen goed met een paar goede 

mogelijkheden voor o.a. Arjen Klarenberg en Herre Groeneveld, maar 

toch vielen de doelpunten aan de andere kant en binnen de korste 

keren was het 3-0 achter. 

In de tweede helft met Pieter de Vries voor Nico de Jonge en Thijmen 

Kamphuis voor Martin Lieuwes kregen we wat meer grip op de wedstrijd 

maar verder dan een doelpunt van Peter Kies kwamen we niet derhalve 

een 3-1 nederlaag. 

de aanvoerder. 

.•..........•....... 	.............. 

wedstrijdverslag D.W.P. D2 - Joure D2 

We moesten zaterdag 22 oktober aantreden tegen Joure. De wedstrijd 

begint wij mochten aftrappen, Joure ging in de aanval, en ja hoor 0-1 

voor Joure. Want onze doelman kon hem niet meer houden. 

Maar ongeveer 15 minuten later gingen wij in de aanval (D.W.P.) 

Hendrik schopte de bal naar mij toe (Jochem Sloothaak) en ik ging een 

eindje met de bal ervandoor toen schopte ik de bal naar Jan Schokker 

toe en die maakte een doelpunt en toen stonden we gelijk 1-1 dus en 

vijf minuten later maakte Jan weer een doelpunt dus 2-1 voor ons. 

En 3 of 4 minuten later maakte ik een doelpunt 3-1 voor ons. 

Toen was het pauze 10 minuten later gingen we weer naar het veld toe. 

We voetbalden 15 minuten en toen kwam Jan met de bal hij schopte de 

bal naar mij toe en ik maakte een doelpunt 4-1 voor ons. 

En een minuut later maakte ik weer een doelpunt dus 5-1 voor ons. 

Maar het was nog niet afgelopen want wij veroorzaakten een penalty en 

die kon onze doelman niet houden dus het was afgelopen met de eindstand 

5-2 voor D.W.P. 

Jochem Sloothaak en Remco Akkerman. 
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) TECHNISCHE DAG VOOR SCHEIDSRECHTERS 

Op initiatief van de K.N.V.B. Afd. Friesland (H.S.C.), C.O.V.S.-Noord en 
de D.S.C.-Noord, is een werkgroep ingesteld om een Technische Dag te 
organiseren. Als datum is gekozen zaterdag 14 januari 1989 (winterstop), 
als lokatie Internaat "Aekinga" te Appelscha. 

De werkgroep is er in geslaagd een gastspreker en een forum voor de 
scheidsrechters te organiseren. Na een E.K.-voetbal, met een zeer succes-
volle afloop, zullen deze personen er zeker in slagen de aanwezigen op 
verantwoorde en ludieke wijze enige uren bezig te houden. Uiteraard staat 
het leereffect (het opdoen van kennis over bepaalde zaken Ci op de voorgrond. 

Als gastspreker in het ochtenorogramma zal aanwezig zijn J. d'Ancona. die 
op de voor hem bekende wijze een tot op dit moment onoekend onderwerp zal 
introduceren, gevolgd door een discussie-ronde. 

Het middagprogramma omvat een forum bestaande uit de heren Tom Egbers (.Studio Sport), 
A.R. Thomas (scheidsrechter BV en EK-ervaring,, Henk Nienhuis (trainer  SC  Veendam. en Eddy 
Bosman (trainer Dijka Steenwijk). leder van hen zal een inleiding houden van 5 á 10 minuten, 
hierna is er gelegenheid tot discussie. 
Het forum staat onder leiding van Minne Modderman (scneidsrechter BV,. 

Ook is er gelegenheid om de kontakten met de collega'a 	verstevigen. Wij hopen op 14 
januari veel scheidsrechters te mogen oegroeten. 

PR OGR AMMA  

09.30 uur 
	Aankomst (koffie met cake. 

09.55 uur 
	Ooenino aoor de voorzitter van C.0 1.5.-Noord 

10.15 uur 
	Spreker J. d'Ancona 

11.15 uur 
	Koffie 

11.30 - 12.15 uur DiscuSsie'vraoen aan J. d'Ancona 
12.15 - 12.30 uur Aperitie!-  (1 wordt aangeboden 

12.30 uur Broodtafel met soep en fruit ..iooenci buffet 
14.00 uur 

	Forurr 
15.30 uur 

	Afsluiting. oevoigd 000r aperitief 
16.15 uur 

	Gezamenlijke maaltija 

Dag te Goutum. Gironummer van oe Rabobank te Leeuwarden is 
onoer gelijktijdige betaling van 1.10,--. 

Betaling Is inscnrijving. 

Deelname  
aanmelden vacir 
1 december 1988 door 
storting van f.10.--
op banknr. 1275.60.505 
t.n.v. Comm.iechnische 
Opgeven kan ook via oe 

84C701. 
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RUWVOEDER- 
BULK- 

EN 
KIPPER. 

TRANSPORT  

Nico de Wolff_==--- 
J.VELDSTRAWEG 33 - 8513 CK OUWSTERHAULE (FR.) 

TEL. 05137-1481/1491 

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

Rotsterhaule 
Voor inlichtingen:  

_ 	9,Y) 
it 9' 	ri rri 

- , 	 

De Finne 2, 8501 PC Joure, Telefoon 05138-12021 

iba heerenveen 
CZ= 

De 
adver teerders 
maakten deze 

uitgave 
mogelijk. 
Bedankt 

****41-*~'********************• 

* * * * Voor alle WERKGEBIEDEN * * en ook voor 	 * * 
UITKERINGSGERECHTIGDEN * * 

* Want een ieder heeft 	* 
* * 
* zijn PLICHTEN  maar 	* 
* * 
* óók  zijn RECHTEN. 	* 
* * 
* Voor inf.: W. ZWART 	* * 
* STREEK 81 SINTJOHANNESGA ,* 
* * 

tel. 05137-2019 	*  
Lt-***********g**************-0 

TECHNISCH BEDRIJF 

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

ERKEND INSTALLATEUR 

fnv 
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KOMPLETE WONINGINRICHTING 

411'Electronie* hefinnchitng net 
een3orpennen van, 011411111 neow 
leeur,ge •n »none weri.ng  

• Opte•:'Datattonie" treldnerprosle• 
Ite.monetog met ofeeteeetteeneete 
voel.pregelong en ve:gel,,kande  

000 ravolutgonaite teel.ke/fene  met 
'Autotronic" ttansmusee•regehng 

• Sooe,gelordearme vegloghaidshabm0 
(beneden 75 4131/q) mat veel NUT.  

an  goed trchl vook achter  on  00211 
• Valgesynchromseerde IrenIrnmee 

met 16 32 cl 48 veolnellmgen; to-
Inetheden van 0.4 tot e2 lanfour. 
voot• en echlerud 

de nieuwe, "intelligente" M-F 3000 trekkerserie 

iypee. van 45.5 tot 91 kW 
(62 - I 10 pk) 

not 2- of 4.v.fieleendrijving 
(net 50 wleltntslaft 

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

Mechanisatiebedriji 

Akkerman 
Streek 36 Sint Jahannesga 	Teleloon 05137-1283/1230  

De zekerheid met prijs en 
kwaliteit gmet te zitten! 

Atlallrf  resaawood 

Garagebedrijf 
BIJKER 	t".,!-•-•41'' 

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 

Gebroeders de  gur  oning 
oedkoop 	waliteit 
VOOR EEN GROOT ASSORTIMENT 

TUIN-EN KAMERPLANTEN! 
en  

NATUURLIJK OOK VOOR 
TUINAANLEG EN ONDERHOUD 

NAAR  

Gobi,. De  Koning  
Mooriveg 3-5 - Robe! - Tel. 05137-1331  

RIJWIELEN 

BROMFIETSEN 

TWEE WIELERBEDRIJF 

J. KRIKKE 
Streek 107 - ST. JOHANNESGA 
Telefoon 1487 

Vierhuisterweg 25 
	

BOERDERIJ- 
VIERHUIS 
	

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

	
BRUIN  CAFE  

As van Zwol 
Streek 131 Rotsterhaule 
telefoon 05137-1494 

Debitant der Nederlandse Staatsloterij 

DAMES- EN 
HERENSALON 
SCHOONHEIDSSALON 
ZONNEBANK 

ANNEKE' 
HOGEDIJK 126- 8464 NZ ST. JOHANNESGA  -  TEL 05137-1818 

1801111Iltallia 4 1 	. Zi1471014,01rr  
taroatancat  

Voor  11 owSPOPITWOKADKEI»MVAN 
on eon 0010 ADM* 
le hot  luiste  odr•al  

JAC. DE VRIES 
Dracht 32 
Haihrenvoan / tel. 24959 
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