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december 1988. 

Mechanisatiebedrijf 

Akkerman 
Streek 36 Sint Johannesga 	Telefoon 05137-1283.1239 

Voor u alweer het laatste clubblad 

van 1988, even terugkijkend op de 

eerste helft van de competitie kunnen 

we constateren gezien de standen op 

de ranglijst (zie elders in het 

clubblad) dat alle elftallen er 

goed voor staan, mijn inziens is 

dit mede te danken aan een goede 

samenwerking tussen trainers, 

leiders en spelers. 

In januari 1989 wordt er KERSTFEEST 
een huis aan huis aktie gehouden, 

om meer deelnemers te krijgen aan de lotto. (meer 

informatie volgt). Verheugend nieuws is verder, dat onze 

trainer heeft besloten ook volgend seizoen bij D.W.P. werkzaam te 

blijven. Dan een vriendelijk, doch dringend verzoek, om de auto's 

op het parkeerterrein te plaatsen, i.p.v. langs de weg. 

Dit voorkomt veel last vooral op de zaterdagen. Ook fietsen graag op 

de daarvoor bestemde plaatsen i.p.v. op het terrein. Bij voorbaat dank. 

Verder wenst het bestuur een ieder een prettige Kerst en goede Jaar-

wisseling toe en een Gelukkig en Sportief 1989. 

C. Visser 

Allereerst willen we hierbij zeggen dat er deze maand ontzettend 	Van de 
veel wedstrijdverslagen zijn binnegekomen, ga zo door GRANDIOOS. 
Deze maand wordt bij ieder jeugdlid een kleurenposter en brief- 	 ie 
kaart van het E.K.-elftal geleverd, dit als een verlaat Sinterklaas- Afel 
kadoo. Ik dacht namens de jeugd, bestuur Hartelijk Dank te mogen zeggen. 
Ook zijn er twee nieuwe pupillen-goaltjes bijgekomen, vrijwilligers ook bedankt, 
vooral Mechanisatiebedrijf Akkerman voor de spontane hulp, materiaal en arbeid. 
Ook willen vermelden dat ons besturslid  Germ  Sloot- 
haak in het ziekenhuis ligt, breng hem eens een 
bezoekje of stuur eens een kaart in deze moeilijke 
dagen voor Kerst. Voor de rest willen de redaktieleden nog zeggen dat er deze 
maand, zoals vorig jaar, niet een extra bijlage, voor het bestellen van kerstsalades. 
Voor de rest iedereen Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig en vooral "SPORTIEF" 
1989 toegewenst. 



dinsdags 
dinsdags 
woensdags 
woensdags 
zaterdags 

D2 
D1 
E2 
Fl 
El  

UwVictoria-Vesta 
adviseur 

wil even nagaan of 
harde tackles 

in de polis staan. 

In iedergeán gaat er geen dag voorbij of erverandert 
wel iets. Er komt een nieuwe auto, nieuwe meubels 
worden binnengebracht of uw zoontje wordt lid van een 
voetba !dub. 

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

Uw  Victoria-Vesta  adviseur kan zorgen dat dat pir4 
gebeurt Maar dan moet 
urn wel even bellen. 

uw adviseur: 

Haverkamp, 
05130-8 f647.. 

verzekeringen 
hypotheken 
financieringen 

L\llerfORIA---VES-A 

terugblik op de afgelopen veldcompetitie. 
* Voor de B junioren zoeken we nog met spoed een 
tweede leider c.q. grensrechter. 

* Doornemen van de trainingen. 
Trainingsschema in de zaal voor de D, E en F. 

16.00 - 16.45 
16.45 - 17.35 
15.45 - 16.30 
16.30 - 17.15 
10.30 - 11.30 

* 2 nieuwe jeugdleden erbij: 
Kees en Taco van Wijk resp. voor 
de B en C junioren. 

vastgestelde toernooien: 
29 april 1989 A junioren St. Joh. 
29 april 1989 B elftal Idskenhuizen 
3 juni 1989 A jun. Broekster Boys 
20 mei 1989 D en E zeventallen Hv Boys 
27 mei 1989 

	
Gezam. veldtoernooi. 

* Iedere jeugdspeler krijgt indien nog op tijd 
te verkrijgen (anders volgende maand) bij het 
clubblad een kleurenposter van het E.K.-elftal 
en een briefkaart. 

Voor de jeugdvoetbaldag in Eindhoven was niet 
voldoende belangstelling zodat dit over gaat. 

Koffie-actie bij de D pupillen was geslaagd 
zodat dit zeker ook geprobeerd wordt bij de 
rest van de jeugdploegen. 

Planbord in de bestuurskamer, zodat elk elftal evenveel kans maakt om 
zijn oefenwedstrijden te regelen. 

Besproken evt. te organiseren activiteiten gedurende de wintermaanden. 

Vrijdag 9 december 
vergadering met 
jeugdleiders. 

De volgende punten 
hebben we doorge-
nomen: 

Indeling zaalvoetbaltoernooi. 
D.W.P. Al St. Nicolaasga 28 januari 13.00 
D.W.P. A2 St. Nicolaasga 11 februari 11.00 
D.W.P. Bi St. Nicolaasga 28 januari 8.20 

Grouw 21 janauri 16.10 
D.W.P. B2 Grouw 21 januari 11.40 
D.W.P. Cl Grouw 7 januari 14.00 
D.W.P. C2 St. Nicolaasga 4 februari 8.15 
D.W.P. D1 Langweer 4 februari 11.00 

Langweer 11 februari 15.50 
D.W.P. D2 Grouw 7 januari 11.00 

Grouw 21 januari 9.00 
D.W.P. El Langweer 28 januari 8.30 
D.W.P. E2 Langweer 14 januari 13.50 
D.W.P. E3 Langweer 14 januari 11.25 

Langweer 28 januari 16.40 
D.W.P. Fl Langweer 4 februari 15.05 

11  februari 12.25 

17.00 
14.55 
10.05 
18.00 
15.30 
17.40 
12.45 
13.00 
17.45 
13.15 
11.10 
12.40 
17.40 
13.35 
17.45 
16.25 
13.45 



21  'Peer voordeel 
op de koop toe 

DWI'  2 in 
het nieuw 

D.W.P. 2 uitkomende in de res. Se  klas A K.N.V.B. is in nieuwe 
trainingspakken gestoken door de plaatselijke supermarkt: MEERMARKT 
A. VAN ZWOL. Opde foto: 
staande v.l.n.: Anton van Zwol, Aaltje van Zwol, Jan Knijpstra, Bertus 

van Zwol, Douwe Dijkstra, Jan Mulder, Jan vaartjes, Lieuwe 
Schotanus, Franke Sloothaak en leider Eibert Jager. 

zittende: Jan Dijkstra, Johannes Hogenberg, Sjouke Mulder, Jan Meine 
Bijker, Marco Visser, Jolt Jager,  Durk  Jager en Anne van der Werf. 



HII SCHIET 
NRFIST EN  JD  
STA'RT MFIRR 
TEZE/KEN OVER 
7 DN VOET 

NEE I OVER DE 

L.E.S. 

Voor de schuttersbokaal hebben wij als redaktie inmiddels reeds een beker voor 
Johannes (Killer ?) Hogenberg gereserveerd. 

redaktie. 

0 0 0 0 

77:41017Y WORDT 

VOE71 Af DOEIPUN 

D.W.P. 2- Herenveense Boijs 3. 

Zaterdag 12 november waren we al lang voor aanvang van de wedstrijd aanwezig, want 
MEERMARKT VAN ZWOL had het tweede elftal trainigspakken aangeboden. 
Nadat iedereen een passend trainingspak aanhad, gingen we met het elftal naar 
Meermarkt van Zwol, waar de fotografen reeds klaarstonden. 
Na meerdere foto's welke binnenkort wel zullen verschijnen in de dagbladen (b.v. 
de Telegraaf, dit zal door Douwe Dijkstra wordenb geregeld) terug naar de kantine. 
Na een korte maar oppeppende bespreking gingen we het veld op met de gedachte: 
van de koplopen zullen we vandaag winnen. (coach Eibert Jager had voor het eerst 
sedert een week goed geslapen en dit moest dus een goed vorteken zijn). 
De wedstrijd was nauwelijks een minut aan de gang, en we stonden al met 1-0 voor. 
Een speler van de boys speelde slecht terug op de keeper, Johannes Hogenberg 
kreeg bijna de bal, maar de keeper was net nog op tijd om de bal weg te schoppen. 
Echter precies vor de voeten van Jolt Jager. Deze aarzelde geen moment en lobte 
met zijn sterke rechterbeen (is links red.) de bal in de goal. 
Door deze flitsende opening raakten de boys behoorlijk van de kook en ramden aan 
een stuk door. 
De scheidsrechter was hier niet van gediend en schreef in totaal 4 boys-spelers 
in het boek. Na enkele kleine en grote kansen voorr D.W.P. (kopbal op de paal, 
schoten die net naast gingen of door de keeper gestopt konden worden) werd het 
na een half uur spelen 2-0. Uit een vrije trap werd de bal voorgezet op Johannes 
Hogenberg, deze nam de bal aan en scoorde zijn 8e competitiedoelpunt (Johannes zal 
dit jaar minstens 15 maken en is dus op de helft). Heerenveense Boys kreeg na deze 2-0 
vlak voor rust nog een zeer goede kans, maar  Durk  kon nog net zijn vingertoppen 
tegen de bal krijgen, waardor de bal overging. 
De tweede helft probeerde Heerenveense Boys wel om zo snel mogelijk een goal te 
maken, maar doordat we met zijn allen keihard werkten kregen ze eigenlijk geen 
enkele goede doelkans. 
Tegen het einde van de wedstrijd probeerden ze nog met afstandsschoten, waarvan er 
één precies in de kruyising verdween. Ondertussen hadden wij ook nog enkele 
doelkansen gehad, maar geen goal. Uiteindelijk werd het dus 2-1. 



ZATERDAG A-JUNIOREN (02) 
GROEP 2 (151) 

1 HIELPEN 
* 2 D,W.P. 
3 OLDEBOORN 
4 T.O.P.'63 

	

GS PT 	V 	T 

4 8 13- 2 
4 6 14- 10 

	

4 4 	7- 10 

	

6 0 	8- 20 

Al 
Al 
Al 
Al  

1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

KNVB-NOORD ZAT, 
4E KLASSE A 

1 ZEEROBBEN 
2 DE GRIFFIOEN 
3 S.D.S. 
4 HUBERT SNEER 

* 5 D.W.P. 
6 V.V.I. 
7 IJ.V.C. 
8 C.V.V.O. 
9 OUDEGA-W 
10 DE WALDE 
11 MAKKUM 
12 W.W.S. 

KNVB-NOORD ZAT. 
GS PT V T RES. 3E KLASSE A 

11 16 27- 16 1 HEERENV.BOYS 
11 14 29- 23 2 S.C. JOURE 
10 13 21- 16 * 3 D.W.P. 
11 13 25- 13 4 C.S.L. 
11 13 21- 25 5 F.C. WOLVEGA 
10 10 26- 22 6 ZEEROBBEN 
11 10 16- 16 7 IJ,V,C. 
9 9 16-  13 8 BLAUW WIT 
10 9 14- 15 9 O.N.T. 
11 8 16- 22 10 C.V.Y.O. 
11 7 11- 20 11 S.D.S. 
10 4 12- 33 12 DRACHTSTER 

GS PT 	V 	T 

	

3 	12 19 32- 10 

	

2 	12 17 25- 16 

	

2 	12 15 27- 16 

	

2 	12 15 20- 13 

	

2 	12 13 21- 20 

	

2 	12 13 14- 15 

	

2 	12 11 18- 19 
'34 	4 	12 11 16- 20 

	

2 	12 10 	7- 12 

	

2 	12 9 19- 26 

	

2 	12 8 17- 29 

	

BOYS 3 	12 3 10- 30  

STAND BIJGEWERKT T/M : 30 

ZATERDAG SENIOREN 
RES.1E KLAS5E A (007) 

11 88 

GS PT V T 
ZATERDAG SENIOREN 
3E KLASSE B (014) GS PT V T 

1 HEERENV.BOYS 4 11 19 35- 5 1 S.D.S. 3 9 17 24- 8 
2 DE GRIFFIOEN 2 11 16 24- 13 * 2 D.W.P. 4 10 16 20- 4 
3 MAKKUM 11 15 24- 17 3 BALK 3 11 16 27- 15 
4 BOLSWARDIA 3 11 13 18- 9 4 Q.V.C. 3 11 13 22- 20 

* 5 D.W.P. 3 10 12 15- 10 5 O.N.F-. 6 10 12 21- 43 
6 O.N.S. 4 11 12 24- 18 6 DELFSTRAHUIZEN 3 10 10 19- 21 
7 ID.V.C. 3 11 11 15- 14 7 BOLSWARDIA 4 11 9 21- 19 
8 G.V,C. 2 11 10 13- 20 8 OEVERZWALUWEN 3 11 8 18- 23 
9 H.J.S.C. 2 11 8 15- 21 9 S.C. JOURE 5 10 7 12- 25 

10 N.O.K. 2 11 5 11- 22 10 HEERENV.BOYS 6 11 7 22- 34 
11 S.C. FRANEKER 2 11 5 13- 40 11 MAKKUM 4 10 6 20- 25 
12 DRACHTSTER BOYS 5 10 4 10- 28 12 OUDEGA-W 3  10 3 12- 31 

ZATERDAG SENIOREN 
4E KLASSE L (032) 

1 HEERENV.BOYS 
2 V.V.I. 

* 3 D.W.P. 
4 AKKRUM 
5 V.O.G. 
6 OUDEHASKE  

GS PT 	V 	T 

7 	10 18 40- 17 
5 	10 15 34- 20 
5 	10 11 27- 29 
2 	10 6 26- 35 
3 	9 5 23-35 
3 	9 3 15-29  

ZATERDAG B-JUNIOREN (03) ZATERDAG C-JUNIOREN (04) 
GROEP 5 (254) GS PT (.) T 3E KLASSE E (312) GS PT V T 

1 NIEUWESCHOOT 03 10 16 35- 18 1 V.V.I. Cl 10 18 80- 12 
2 LANGWEER 

* 3 D.W.P. 
4 Y,V. AENGWIRDEN 

B1 
B1 
B1 

9 
10 
10 

15 
10 
8 

36- 
12- 
17- 

11 
14 
19 

2 RENADO 
3 WARGA 
4 N.O.K. 

Cl 
Cl 
Cl 

10 
10 
10 

17 
13 
6 

44- 
50- 
37- 

16 
21 
51 

5 V.O.G. 
6 TIJNJE 

91 
B1  

10 
9 

5 
4 

12- 
14- 

38 
26 * 

5 LANGWEER 
6 D.W.P. 

Cl 
Cl 

10 
10 

3 
3 

12- 
7- 

65 
65 

ZATERDAG 0-PUPILLEN 
KLAS 455 

(05) 
GS PT V T 

ZATERDAG D-PUPILLEN 
KLAS 473 

(05) 
GS PT V T 

1 
2 

* 3 

RENADO 
DE BLESSE 
D.W.P. 

10 
1D 
1D 

8 
8 
8 

16 
11 
7 

110- 
47- 
26- 

2 
33 
41 

1 	HEERENV.BOYS 
* 	2 	D.W.P. 

3 	S.C. 	JOURE 

3D 
2D 
40 

10 
10 
10 

17 
14 
11 

57- 
30- 
27- 

13 
17 
26 

4 
5 

F.C. WOLVEGA 
DE WESTHOEK 

2D 
11) 

8 
8 

3 
3 

22- 
11- 

65 
75 

4 UDIROS 
5 NIEUWESCHOOT 

20 
40 

10 
10 

9 
5 

35- 
18- 

29 
54 

6 HEERENV.BOYS 40  10 4 9- 37 

ZATERDAG E-PUPILLEN 
KLAS 521 

(06) 
GS PT V T 

ZATERDAG E-PUPILLEN 
KLAS 348 

(06) 
GS PT V T 

1 
2 
DE BLESSE 
LANGWEER 

IE 
1E 

10 
10 

17 
14 

36- 
17- 

10 
4 

1 	F.C. 	WOLVEGA 
2 	F.C. 	WOLVEGA 

4E 
2E 

•10 
10 

16 
15 

48- 
44- 

12 
15 

3 DELFSTRAHUIZEN IE 10 13 23- 18 3 OUDEHASKE 2E 10 10 32- 20 
* 4 D.W.P. IE 10 9 19- 15 4 	S.C. 	JOURE 3E 10 10 27- 32 
5 V.V.J. IE 10 6 10- 32 5. DE 	BLESSE 2E 10 9 17- 23 
6 DE WESTHOEK IE 10 1 14- 40 * 	6 	D.W.P. 2E 10 0 5- 71 



Opnieuw royale 
nederlaag DWP 
SNEEK - DWP heeft zich zater-
dag niet hersteld van de zware ne-
derlaag van twee weken geleden 
tegen Oudega-W. In Sneek werd 
het  eon  royale, doch geflatteerde 
5-0 nederlaag, toegebracht door 
hot vorig seizoen uit de 3e klasse 
gedegradeerde Hubert Sneek. 

Do start was redelijk hoopvol voor 
DWP. Het had het betere van het 
spel, bouwde een veldoverwicht op, 
en kreeg in die beginfase ook moge-
lijkheden om de score open te bre-
ken. De beste kans was voor Klaas 
Huisman, maar hij zag z'n schot 
net over de kruising verdwijnen. 
Men leek nu ook op voorsprong te 
komen, doch het doelpunt van Har-
ry van der Velde werd terecht afge-
keurd wegens hands. Doordat 
IrSneek in de eerste helft het wind-
voordeel mee had, moest de DWP-
verdediging bij de lange ballen her-
haaldelijke malen alle zeilen 
bijzetten, maar een doelpunt viel er 
vooralsnog niet. In de 28e minuut 
gebeurde dat wel. Op de rand van de 
zestien meter kreeg Hubert een 
vrije trap en met een hard schot 
door de muur belandde de bal in de 
rechter benedenhoek achter keeper 
Mindert Mulder. 

De thuisploeg bouwde in de 42e mi-
nuut de voorsprong verder uit. Van-
af de zijkant, wederom uit een vrije 
trap, werd de bal hoog voorgezet, 
waarna een speler d.m.v. een kop-
bal voor 2-0 kon aantekenen. Door 
deze goal was DWP enigszins aan-
geslagen en zo kon het gebeuren 
dat kort voor het rustsignaal een 
Hubert-speler alleen voor doelman 
Mulder kon opduiken, deze om-
speelde en breed passte op een 
ploegmaat, die simpel binnen kon 
tikken: 3-0. 

Stand res. 30 'dame A zaterdag: 
II'voense Boys 3 8 7 1 0 
SC  Joure 2 	8 6 1 1 
DWP 3 	 8 4 3 1 
CSL 2 	 8 4 3 1 
Zeerobben 2 	8 3 3 2 
FC Wolvega 2 	8 4 0 4 
1,1VC 2 	 8 2 3 3 
SDS 2 	 8 2 1 5 
Blauw Wit 4 	7 1 2 4 
CVVO 2 	 7 2 0 5 
ONT 2 	 7 1 1 5 
Dracht. Boys 3 	7 0 2 5 

In de rust werd Rintje Heeringa ge-
wisseld voor extra-aanvaller Jacob 
Hessels. Gedurende bijna de gehele 
tweede helft was DWP sterker dan 
H'Sneek en oefende veel druk uit 
op het doel van de thuisclub. Ech-
ter, Harry van der Velde, Jacob 
liessols en ook Egbert Pasveer had-
den geen geluk met hun acties. De 
bal wilde maar niet in het vijandelij-
ke doel, verdween steeds naast de 
goal dan wel veilig in de handen van 
de Sneek-doelman. Aan de andere 
kant moest de defensie goed het 
hoofd erbij houden om niet verrast 
te worden door de sporadische uit-
vallen van de thuisploeg. 
In de slotfase vau diwedstrM4 k9n 
liTsuriek.tuch nog t emasal scoën.- 
14, cle 45e minuutv  ,rd  het viaWeif 
kopkied 	een co et 4-0 en in de 
bl.saurstijd bepaalden de Snekers, 
opnieuw uit een hoekschop de eind-
stand op 5-0. Komende zaterdag 
lipoeit  DWI'  de thuiswedstrijd te-
gen koploper 7.eorobben uit Ilarlin- 
gen Om mee to kunnen draaien in 
de 4e klaa ,.al dan een beter resul- 
taat moeten worden behaald. De 
wedstrijd in Sint Johannesga  be-
gun  om 14 30 uur 

NOK 7-10 De Wykels 6-10 
ONT 6-9 Friese Boys 6- 8 
Sleal 7- 9 Trynw. Boys 6- 8 
Caulk:in 7-- 	9 Minnertsga 5- 7 
Waterp. Boys 7- 8 Ternaard 5- 7 
Boornberguin 6- 	6 V en V 6-6 
Woudsend 6- 6 De Lanwers 7- 6 
Ileeg 7- 6 Koolst.tile 7- 6 
I laiderw.Boys 6- 	5 Oostergo 5- 5 
AVC 7- 5 I lolwerd 7- 4 
I lielpen 7-- 	4 Birdaard 6- 3 
Nilland 7- 3 GSVV 6- 2 

Viermaal gips 
in twee maanden 

GOES (ANP) - De amateur 
vierdeklasser 	Kogelvangers 
mag zich zonder overdrijving 
de meest gedupeerde voetbal-
club van Nederland noemen. 
In de afgelopen twee maanden 
heeft het eerste elftal van de 
vereniging uit Willemstad al 
vier spelers met een gebroken 
been het gips zien ingaan. Het 
overk war n 	ach  tercet)  volgens 
Kees Krijgh, André Zegers, Ro-
nald de Vos en zaterdag in een 
uitwedstrijd ook A  vie  Kamp. 
Veel spelers om op terug te  yid  - 
ten houdt Kogelvangers niet 
over, want ook in de lagere elf-
tallen is het blessureleed  grout.  

SDS • VVI 	  
Oe Walde 	DWP 	  
Zees  obben - 	1.1VC 	  
Hubert  Speck  -- De Griffioen 
Oialega W 	CVVO 	 
Makkuin - - WWS 	  

3-1 
0-1  
1--1 
6 -1 
1- 	1 
0-2  

MVP  7 -5 0 2 10 16- 12 
I !libel-1 Sneek 7 4 1 2 9 21- 10 
Zecrobben 7 3 3 1 9 14-11 
SOS 7 4 1 2 9 16-13 
De Griffioen 7 3 3 1 9 15-17 
Oudega W 7 2 3 2 7 11-10 
De Waldo 7 2 2 3 6 13-13 
IJVC 7 2 2 3 6 9-10 
VVI 6 2 1 3 5 17-13 
CVVO 5 1 3 1 5 9- 7 
Makkiiin 7 1 1 5 3 5-12 
WWS 6 1 0 5 2 8-26 

SINT JOHANNESGA - Afgelopen 
zaterdag ontving DWP koploper 
Zeerobben uit Harlingen. Na de 
teleurstellende resultaten van de 
afgelopen weken wist het wat het 
te doen stond. Want om mee te 
kunnen blijven doen, zou er toci.  
minimaal een gelijkspel moeten 
worden behaald. Met veel ijver en 
inzet was het resultaat zeer bevre-
digend. De nog ongeslagen koplo-
per werd met een 2-1 nederlaag 
naar huis teruggestuurd. 

DWP kende in deze wedstrijd een 
goede start, creëerde duidelijk een 
overwicht. Daardoor volgden er 
goede mogelijkheden de score open 
te breken. Reeds in de 11e minuut 
kwam de niet onverdiende voor-
sprong tot stand. Jurrit Visser kon 
met een prima pass Harry van der 

-Velde in stelling brengen. Deze 
speelde zich tussen twee man door 
en kwam alleen voor de Zeerobben-
doelman. Harry aarzelde niet en 
zijn uithaal verdween achter de 
keeper in de linker benedenhoek: 
1-0. 

4A vermeldt Oudega - CVVO, SDS - 
VVI en de Walde - DWP. Wat is de be-
doeling van CVVO? Mochten er serieu-
ze plannen zijn, dan is het nu of nooit. 
Nooit is schromelijk overdreven. Nu is 
realiteit. Aspiraties om mee te doen - 
neem ik aan - zijn vast en zeker aan vie-
zig. Vanaf nu is gebiedende eis. 't Moot 
geen kleurloos seizoen worden. We 
spreken af: „Minstens één punt". 
Voor VVI liggen de zaken ietwat an-
ders, een tikkeltje moeilijker. SOS uit 
is een zwaar karwei. Ze willen terug 
naar de Se klasse. Bij VVI heerst dat 
niet in die mate. Handhaven is hoofd-
doel, punten vergaren sluit hier hij 
aan. Speel daarop in en minstens eén 
punt is jullie deel. Elahuizen. om  pre-
cies te zijn de Walde, staat klaar om 
DWP to ontvangen en to verslaan. net  
nooit zeggen Japple Anno en hoe ze al-
lemaal van voornaam mogen heten. 
Geen moment verzaken en do zaak 
achter potdicht houden Aan do ande-
re kant er altijd (-én rnoer innrikken. 

15  25- 5 
13 20- 9 
11 20-10 
11 13- 7 
9 9-10 
8 12-12 
7 12-16 
5 13-18 
4 9-17 
4 8-21 
3 4- 8 
2 7-17 
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Combineer Kleur met hniek 

Sluiswegje 10, 8411 XM JUBBEGA 	Telefoon 05165-2392 
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JAN PULLES 
DANNY BOSMA 
WYBREN VALKEMA 

In het harte 
van Joure staat de 

,BONTEKOE" 
Vele toeristen komen er 	 DeBoMehme 

Mdstraa1106-Joure 
mnsee jaarlijks naar toe. 

„Gut" zegt ti „die heb ik nog nooit gezien!" 
Maar els u iets bij hem proeft 
Weet u het weer „misschien" 
Van vers ijs, snacks en frieten. 
Kan men dagelijks genieten. 

En de  dour  staat altijd open 
om er gezellig een pilsje te kopen! 

Mocht u  tangs  komen één dezer dagen 
kunt u ook eens naar z'n feestsalades vragen. 
En van dan al zult u onthouden 

DE BONTEKOE „Us  mem  Ian 'e Jouwer"  

GSIcarster Rijschool Combinatiel 
	 _J 

welkom bij 	 

voetbal de. 
vereniging  with  

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



Pluimveebedrijf en eierhandel 

TH.VISSER & ZN. 
J.Veldslroweg 19 - Ouwslerhoule 
Telefoon 05137-1369 b.g.g. 1732 

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

SPORTHUIS 
DE LEEUW 
DRACHT 56 -58 
HEERENVEEN 
TELEFOON 22418 

Burg. Kuperusplein 59 

Telefoon 05130 -24899 

voegbedrijf en gevelrestauratie 
Fok 27 / 8441  BM  fleerenveen 

Telefoon 05130-25893 

Joluin f 

ff 

2C"  

* voovk eoce 
‘10011GING 

0-1SC
H001.  

JUISte
lf.t-190. 

 

A. BRALS 
Grond- en 

sloopwerken 
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 pR1FJ  Pr. Marijkeweg 35 tel. 05137-1707 	tel. 05137-1070 

Café-Restaurant - Zaalaccommodatie 

„HET ANKER" te Scharsterbrug 
Hollandiastraat 50 

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

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

Vraag vrijblijvend prijsopgaaf bij de heer  II.  Jonkman, Tel. 05138-12350. 
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De Walde - DWP 0-1 

Gelijkspel voor DWP 

DWP in streekderby 
langs VVI 

DWP is zaterdag tegen het vorig 
seizoen uit de 3e klasse gedegra-
deerde SDS niet verder gekomen  
dap  een 1-1 gelijkspel. Met deze 
uitslag mocht DWP nog het meest 
tevreden zijn, want de mannen uit 
Oosterend hadden duidelijk wat 
meer in hun mars deze middags, 

De gasten startten voortvarend, 
waardoor de thuisploeg af en toe 
dan ook stevig moest ingrijpen. In 
de 10e minuut nam SUS de lei-
ding. Na een genomen vrije trap 
op het middenveld verdween de 
bal, over de DWP-verdediging en 
Jappie Wijnja stond klaar om van 
dichtbij • binnen te . tikken, 0-1. 
DWP drong na deze tegenslag wat 
Meer aan en het was Rudie Water-
lander die in de 23e minuut een 
goede mogelijkheid kreeg. Nu 
miste hij nog maar 2 minuten la-
ter bracht hij .de stand wèl in even-
wicht. Met een strak .pichot pas: 
seerde 'Waterlander dé SDS-doel-
man en de hal verdween in de lin-
kerbenedenhoek, 1-1. Tot het 
rustsignaal waren de tioezoekers de 
betere ploeg, maar in de,1-1 stand 
kwam geen verandering. 

Na gist ook weer een beter spe-
lend SUS. Het hield DWP goed  on-,  
der druk, maar een reële  scorings-
kans kreeg het niet: De beste kans 
was voor Klaas Huisman in de 20e 

'minuut. Uit een corner van Rudie  

Waterlander kopte hij uitstekend 
in, waarna de keeper met enig ge-
luk de bal kon wegwerken. Ver-
derop in die tweede helft kregen 
ook Egbert Pasveer en Jacob Hes-
sels kleine kansjes, benut werden 
deze niet. Aan de andere kant 
smoorden enkele uitvallen van 
SDS in de DWP-verdediging, wel-
ke de gasten geen overwinning 
gunde. 

Zaterdag a.s. speelt DWP op-
nieuw thuis. Dan staat de derby 
tegen VVI uit Idslcenhuizen op het 
programma. Aanvang wedstrijd 
14.30 uur. 

Modderman 
Bij de winst van Groningen op 

Twente (2-0), was een door Twen-
te gescoord doelpunt van cruciaal 
belang. Scheidsrechter Bakker 
keurde de gelijkrnaker van Keur 
op advies van zijn grensrechter, de 
uit Oudehaske afkomstige Minne 
Modderman, af. De duw, die de, 
ontgoochelde Keur daarna aan de 
scheidsrechter uitdeelde, werd be-
straft met een rode kaart. Met elf 
tegen tien voegde Meijer in de 
voorlaatste minuut een treffer toe, 
aan die waarmee Eykelkamp in de 
vijftiende minuut de score had 
geopend. Arie Haan, trainer van 
Groningens tegenstander VFB 
Stuttgart in de derde rrde van 
het UEFA-bekertoernooi,.,zag het 
allemaal aan. Hij was nogal onder 
de indruk van het feit dat Gronin-
gen met vier spitsen speelde. 

Na een sterke beginfase van 
DWP kwam ook VVI nu wat meer 
aan de bak in aanvallend opzicht. 
In de verdediging stonden met na-
me Willem van der Wal en Klaas; 
Veenma hun mannetje zodat aan 
beide kanten doelpunten voorals-
nog uitbleven. De beste mogelijk-
heden waren voor de thuisploeg 
en in de 36e minuut kwam de niet 
onverdiende 	voorsprong 	tot 
stand. Jacob Hessels gaf een pass 
op Rudie Waterlander, die de bal 
met een halve omhaal ineens op de 
slof nam. Schitterend verdween de 
bal in de linkerkruising en de 
doelman was kansloos, 1-0. DWP 
leek de nipte voorsprong tot de 
rust te kunnen vasthouden, maar 
in de 42e minuut zag scheidsrech-
ter Moes bijna als enige een 
handsbal van W. van der Wal in 
het strafschopgebied. Met de toe-
gekende penalty had Eelco Linde-
boom geen problemen, 1-1. 

Na rust golfde het spel sterk op 
en neer. Zowel DWP als VVI kre-
gen in het eerste kwartier moge-
lijkneden de leiding te nemen. Na  

Geen hoogstaand voetbal in Ela-
huizen zaterdag. In een wedstrijd 
met twee gezichten was de eerste 
heeft volledig voor DWP, terwijl 
de tweede helft een sterk aandrin-
gend de Walde liet zien. Scheids-
rechter Andringa wenste het spel 
blijkbaar kort te houden, maar hij 
liet echter helemaal niets toe. 
Door het vele fluiten haalde hij de 
vaart volledig uit de wedstrijd. De 
.Walde begon in de sukses-opstel-
ling van verleden week, maar 
doordat het felle DWP het midden-
veld volledig in handen nam kwa-
men Feike Geertsma en Hendrik 
Landman volledig geïsoleerd te 
staan. In de derde minuut kreeg 
de Walde naar later zou blijken 
kaar beste kans in de eerste helft, 
maar Hendrik Landman kwan net 
te laat. Daarna was het één-rioh-
tingsverkeer richting Douwe 
Prins. Lang wist deze stand te 
houden, maar in de 31ste minuut 
moest hij toch vissen. Pasveer liet 
hem kansloos. 

In de 37ste minuut en in de 43ste 
minuut moest Douwe Prins met 
twee schitterende reddingen zijn 
ploeg in de race houden. In de 
tweede helft stond Feike Geertsma 
weer achterin en kwam er wat 
meer lijn in het spel van de Walde. 
De eerste kans was echter voor 
DWP, dat uit een counter bijna 
scoorde, maar weer toonde Douwe 
Prins zijn goede vorm. De thuis-
club kreeg wel een overwicht, 
maar doordat DWP fel bleef spelen 
en veel mensen achter de bal hield, 
kreeg de Walde weinig uitgespeel-
de kansen. In de 60s1e minuut 
was Piebe Landman na een kombi-
natie met broer Hendrik er dicht-
bij maar via de keeper stuiterde de 
bal naast. 
Een aandringend de Walde kreeg 
wel een aantal corners, maar wat 
men ook probeerde, DWP hield 
stand, zij het in de slotfase met 
hangen en wurgen. 

een spannende beginfase van de 
tweede helft maakten de thuisclub 
binnen 4 minuten het karwei af. 
Op links nam Jurrit Visser in de 
19e minuut een vrije trap, waarna 
de bal bij Klaas Veenma belandde. 
Die haalde op zijn beurt keihard 
uit en gaf doelman Westerhof het 
nakijken, 2-1. In de 22e minuut 
was het alweer raak. Door een 
fout in de VVI-defensie kreeg Ja-
cob Hessels een niet te missen 
kans en tikte de bal dan ook sim-
pel in het lege doel, 3-1. De gasten 
gaven de moed niet op, maar Por-
tena en Ta.conis lieten kansen on-
benut. Aan de andere kant beland-
de een kopbal van Klaas Veenma 
op de lat. Tien minuten voor tijd 
kwam DWP nog goed weg toen 
een VVI-speler op de paal kopte. 
In de 3-1 stand kwam geen veran-
dering meer en een verdiende 
overwinning voor DWP was het 
gevolg. Komende zaterdag speelt 
DWP een uitwedstrijd in IJlst. Te-
genstander is dan IJVC. 

SINT-JOHANNESGA - DWP 
speelde zaterdag thuis tegen 
streekgenoot VVI uit Idskenhui-
zen. Vooraf stond vast dat er, om 
tot een goed resultaat te komen, 
hard gewerkt moest worden tegen 
de debutant in de KNVB. Was het 
spel deze middag misschien niet 
hoogstaand, de spanning ver-
goedde veel. Na een 1-1 ruststand 
trok DWP uiteindelijk met een 3-1 
overwinning aan het langste eind 
en gaat het nog steeds, samen met 
Zeerobben, aan de leiding in 4A. 

Meteen vanaf het eerste fluitsig-
na.al van scheidsrechter H. Moes 
zette DWP de gasten goed onder 
druk. In de 9e minuut resulteerde 
dat in een hele grote kans. Klaas 
Huisman kopte de bal op Egbert 
Pasveer, die echter recht op de 
keeper schoot. De teruggespron-
gen bal werd door Jacob Hessels 
opnieuw goed ingeschoten, maar 
ook nu voorkwam doelman Wes-
terhof met een uitstekende reactie 
de openningstreffer voor de thuis-
club. 



vervolg verslag Wolvega D2-D.W.P. D1 

Maar met geluk kreeg ook Wolvega een goal 1-3 dus. 
Het was wel een tegenslag maar we gingen door, Geert liet 1-4 aantekenen. 
We gingen goed door even later legde Gert Jan de bal keurig in het net 1-5. 
Toen kreeg Wolvega heel wat kansen en benutten er 2 van, 3-5. Toen waren wij 
weer aan de beurt, Geert zorgde voor 3-6 waarna Wolvega weer een doelpunt maakte. 

Eindstand: Wolvega 4 en D.W.P. 6 in het voordeel van ons. 
Wij gingen met twee punten naar huis. OP NAAR DE IJSCO. 

verslag van:Hendrikus Schokker en Wiebren van Stralen. 
. • 	. 	. . . • • . 	. 	. . 	. . 	. . . . • 	. . . 	. 

D.W.P. 5- Oudehaske 3 	1-1  

Na de oefenwedstrijd op woensdagavond in Delfstrahuizen (8-6 overwinning) en de 
4-3 overwinning op Akkrum 2 was nu Oudehaske 3 op bezoek in de eerste helft werd 
er leuk gevoetbald met D.W.P. 5 als de betere ploeg. 
Het middenveld met Jelle Douma, Herre Groeveld en Rudy Vis zorgde ervoor dat de 
voorhoede steeds weer aan het werk werd gezet met als uitblinker Johan Poepjes. 
Maar zoals zo vaak gebeurd één uitval van Oudehaske, de achterhoede werd op snelheid 
geklopt en het was 0-1. 
Gelukkig hielden we de kop erbij na een voorzet van Johan Poepjes tikte Tiemen 
Kamphuis van dichtbij in 1-1. Even later floot Jan Bakker voor rust. 
Na de thee werd Johan Popejes gewisseld voor Arjen Klarenberg en na 10 minuten 
kwam Marten Lieuwes voor Nico de Jonge in het veld. 
Na een kwartier redde Pieter Bakker ons van een achterstand door de bal prachtig 
uit de bovenhoek te tikken na een voorzet van Rudy Vis schoot Arjen Klarenberg 
keihardin maar scheidsrechter Bakker die goed floot keurde het doelpunt af wegens 
buitenspel, zo bleef het 1-1 in een sportieve wedstrijd met veel inzet van beide 
ploegen. 

Een medespeler. 
0 . . 	 . 0 . 	. 	 . 	. • 	0 .  

TEGEN DE WESTHOEK. 

Het was tegen half tien toen we weg gingen naar Munnekeburen, om goed kwart voor 
tien waren we er, bij de Westhoek. Tien uur begon de wedstrijd. 
In de tweede minuut had Geert een kans maar hij benutte hem niet. 
En het spel ging verder, de Westhoek had de bal en ging op de keeper af, hij 
zou schieten, maar Egbert sprong ervoor en had blauwe billen. Opnieuw ging D.W.P. 
in de aanval en Egbert speelde de bal naar Gert-Jan die in de hoek was gegaan 
en Geeert die stond alleen voor en opnieuw miste hij hem. 
En Geert kreeg de bal van Egbert want er was een hoekschop geweest voor de 
Westhoek, en ging alleen op de keeper af en die dacht: "Hij schiet", maar dat 
deed hij niet hij kapte hem uit en één nul voor D.W.P. 
En we gingen verder en Geert had alweer een paar gemist en vond tijd voor nog een 
doelpunt dus twee nul voor D.W.P. En Hendrikus zag ook een kans er één te maken. 
En voor de rust bleef het drie nul. En na de rust hadden we een andere opstelling 
want Egbert kwam toen voor en Geert achter en zag kans om twee doelpunten te 
scoren op de voorzetten van Gert-Jan. Later hadden Geert en Egbert weer geruild-
Toen zette Hendrikus twee keer achter elkaar een doelpunt, twee kopballen. 
Uit twee corners van Gert-Jan. Toen zette Geert Gert-Jan één uit een voorzet van 
Geert. Toen schoot Geert op het doel raakte Hendrikus de bal nog net aan en in 
het doel. Toen Egbert ingooide naar Gert-Jan die schoot naar Geert en die ging 
sprinten en scoorde via de paal. Toen kregen we een corner en Remmelt schoot van 
vijf meter afstand keihard in het doel. En de Westhoek zette ook nog twee. 
En de eindstand was elf - twee. 

    

Gert-Jan van der Sluis en Geert de Vries. 
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Voorronde in de Frieslandhal 

Nederland haalt Eerste 
WK Zaalvoetbal binnen 

Van 5 t/m 15 januari 1989 wordt voor de eerste keer een officieel 
Wereldkampioenschap Zaaivoetbal  (Five-a-side football)  door de FIFA georgani-
seerd en wel in Nederland. 
De 100-jarige KNVB heeft kans gezien om in het kader van dit jubileum een 
buitengewoon spectaculair gebeuren naar ons land te halen en is terecht blij, 
dat haar initiatief in dezen werd beloond. 
Zestien landen zullen aan het komende Wereldkampioenschap deelnemen. In 
alfabetische volgorde Algerije, Argentinië, Australië, België, Brazilië, Canada, 
Denemarken, Hongarije, Italië, Japan, Nederland, Paraguay, Saoedi-Arabië, 
Spanje, Verenigde Staten en Zimbabwe. Onderverdeeld in poules van 4 landen 
zullen de voorrondes afgewikkeld worden in Amsterdam (Sporthallen Zuid), 
Arnhem (Rijnhal), Den Bosch (Maaspoort), Rotterdam  (Ahoy)  en Leeuwarden 
(Frieslandhal). 
Dat gebeurt op vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 januari. Waarbij aangetekend, 
dat Nederland op donderdag 5 januari de spits afbijt. 
Op 10, 11 en 12 januari wordt de tweede ronde afgewikkeld in de Rijnhal en  
Ahoy,  terwijl respektievelijk halve finales en finale op zaterdag 14 en zondag 15 
januari in  Ahoy  gespeeld zullen worden. Inzet van dit eerste Wereldkampioen-
schap zijn gouden, zilveren en bronzen medailles alsmede een Fair Play-
Wisselbeker. 

S laat zich 
Door Jelle Brouwer 	 intimideren 

Poule-indeling/ 
Wedstrijdschema 
Poule A: Nederland, Denemarken, 

Paraguay, Algerije. 
Poule B: Hongarije, Brazilië, Saoudi-

Arabië, Spanje 
Poule C: Japan, België, Canada, 

Argentinië 
Poule D: Italië, Zimbabwe, U.S.A., 

Australië 

Te spelen in Leeuwarden 
Vrijdag 6 januari 
19.15 uur: Hongarije— Brazilië 
20.30 uur: Saoudi-Arabië— Spanje 

Zaterdag 7 januari 
18.00 uur: België— Canada 
19.15 uur: Japan—Argentinië 

Zondag 8 januari 
14.30 uur: Hongarije— Saoudi-Arabië 
15.45 uur: Japan— Canada 

SINT JOHANNESGA — De 
wedstrijd DWP — SUS, notabene 
een topper in de vierde klasse A, 
was het aanzien niet waard. DWP, 
tot zaterdag alleen koploper, stelde 
aanvallend nauwelijks iets voor en  
speckle  erg hard. Gelukkig viel na 
afloop te constateren dat liet met 
de blessures meeviel. De bezoe-
kers bleven de aanslagen accepte-
ren, waardoor de wedstrijd niet uit 
de hand liep. 

DWP— SDS 1-1 
Vooral scheidsrechter Beekman 

uit Bant was veel te lankmoedig. 
Hij voelde de wedstrijd niet aan. 
In het eerste kwartier bleef het 
slechts bij een boeking voor Anne 
Knol, die Anco Elgersma fors on-
deruit schoffelde. Enkele charges 
van Jappie van Hes hadden zelfs 
'rood' verdiend. 

DWP voetbalde angstig en durf-
de nauwelijks over de middellijn te 
komen. Trainer Gerrit Weide: "In 
de een aantal wedstrijden zijn wij 
duidelijk onderuit gegaan. Wij 
voetballen nu vanuit een gesloten 
defensie met veel mannen achter 
de bal. Voorzichtig voetbal met 
twee spitsen. Wij hebben gewoon 
niet het elftal voor aanvallend 
voetbal. Hoe komt het dat wij bo-
venaan staan? Omdat de andere 
ploegen nog slechter zijn". 

Die vlieger ging niet op voor 
SDS dat qua voetballend vermo-
gen met kop en schouders boven 
de tegenstander uitstak. De lichtge-
wicht voorhoede was na een half 
uur echter zodanig geïntimideerd, 
dat de aanvallers het verdere ver-
loop van de wedstrijd aan zich 
voorbij lieten gaan. Toch hadden  

de mannen uit Oosterend een 
vroeg verkregen voorsprong (hip-
pie Wij nia scoorde in de tiende mi-
nuut gemakkelijk na een misver-
stand in de DWP-defensie) 
resoluut uit moeten bouwen. 

SDS had het betere van het spel, 
maar gaf echter het initiatief uit 
handen. Eerst scoorde DWP in de 
25e minuut tegen, via Rudy Wa-
terlander uit de eerste kans die 
DWP kreeg, 1-1. SDS had moeite 
met het harde spel van DWP. 
SDS-trainer Jan Puite: "Tegen dit 
soort voetbal zijn wij niet opge-
wassen. Het was onmogelijk een 
één-tweetje op te zetten. De 
scheidsrechter corrigeerde onvol-
doende. Wij proberen de proble-
men voetballend op te lossen. Mijn 
ploeg zal dan fysiek wel iets te 

ïeei obb 01 
Oast 10\NY 

 

Uitslagen 4e klasse A KNVB 29-10: 
DWP - SDS 1-1; IJVC - De Wálde 4-0; 
Griffioen - Zeerobben 1-5; CVVO - Hu-
bert Sneek 2-0; WWS - Oudega W. 1-3; 
VVI - Makkum 3-3. 

Stand: 
Zeerobben 	8 4 3 1 11 19-12 
DWP 	 8 5 1 211 17-13 
SDS 	 8 4 2 210 17-14 
Hubert Sneek 	8 4 1 3 9 21-12 
Oudega W. 	8 3 3 2 9 14-11 
Griffioen 	8 3 3 2 9 16-22 
IJVC 	 8 3 2 3 8 13-10 
CVVO 	 .6 2 3 1 7 11-7 
VVI 	 7 
De Wálde 	

8 2 2 3 6 20-16 
2 2 4 6 13-17 

Mak
s
lcurn 	8 1 2 5 4 8-15 

ww 
  

7 1 0 6 2 9-29 
Programma 5-11: DWP - VVI; SDS - 
IJVC; De Wálde - Griffioen; Zeerobben - 
CVVO; Hubert Sneek - WWS; Oudega 
W. - Makkum. 

kort komen. ik hoop dat wij vo4-
gende week weer een leukere te- 
genstander zullen hebben. 	win 
een treffen om snel te vergeten". 

Na de hervatting was het voct• 
bal het aanzien niet meer waard 
DWP wilde niet en SDS durfde 
niet. Toch bleven de gasten het go. 
vaarlijkst, omdat Wouter I lielkerna 
en Jaap Jaarsma op het midden-
veld superieur waren. 

In de slotfase moest SUS nog 
oppassen toen de thuisclub op in-
zet en onverzettelijkheid zelfs nog 
aan de winnende treffer rook. Een 
inzet van Rintje Heeringa moest 
door  Ids  Boersma van de doellijn 
worden gehaald. Het was aan het 
geweldige keepen van Egbert 
Bootsma te danken dat SDS het 
meer dan verdiende punt behield. 



HERMAN 
KLEINSMIT  

uw echte warme bakker 

In koopcentrum JOURE 

SIGARENMAGAZIJN 

DE HEIJ 
De Merk 3, Joure 

Telefoon 05138-13501 

• Lektuur 
• Wenskaarten 
• Strippenkaarten 
• Toto en Lotto 

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 

NVM 

voor al uw voeg. en 
restauratiewerkzaamheden naar 

voegbedrijf S. V.5. 
 W. SLOOTHAAK 

Scharsterbrug 05138.14872 
Reerenveen 	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 

JUWELIERSBEDRIJF 

J. H. VAN DER MEULEN 
Midstraat 121, Joure, telefoon 05138.12017  

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

UW ADRES VOOR ALLE 
SPORTBENODIGHEDEN O.A. 

VOETBAL—, ZAALSPORT—, LOOP—
EN TENNISSCHOENEN 

SHIRTS, BROEKJES, KOUSEN 
TRAININGS— EN JOGGINGPAKKEN 
TENNIS— EN ZWEMKLEDING 

—.—.—.—.—.—.— 

roar  alle 
Voorkomende 
werkzaamheden 
05138. 16211 bgg 1 2284 

Brilmonturen  venal  f40, 

Contactlenzen 

ContactiensvioeistolIon 

Foto- en Filmartikelen 

Foto's in 2 dagen klaar 

Op vertoon van deze 
advertentie geven veil 
10 010 korting bil aankoop 
van oen complete bril. 
(montuur s glazen) 

OPTIEK 
Midstraat 143, Joure 

Tel. 05138-15254 

no r.k. kerk 



Verlies van 
DWP in IJlst 
De wedstrijd Y.V.C. - DWP kende 
afgelopen zaterdag twee gezich-
ten: op een goede eerste helft volg-
de een zeer slecht tweede deel. 
,Hoofdoorzaak van dit alles was 
scheidsrechter Nettenbreier, aan 
wie het spel volledig voorbij ging. 
Mede-koploper DWP ging uitein-
delijk met 2-1 ten onder. Beide 
ploegen toonden in de eerste helft 
aanvallende bedoelingen. 

In de 7e minuut kopte Klaas Huis-
man uit een vrije trap van Jappie 
van Hes prima in, maar de YVC-
doelman redde op uitstekende wij-
ze. Twee minuten later kwam de 
thuisclub door een onverwacht af-
standschot op voorsprong. De bal 
verdween over doelman Mindeft 
Mulder in de kruising, 1-0. DWP 
liet het hoofd niet hangen en ging 
op jacht naar de gelijkmaker. Over 
en weer ontstonden er kansjes, 
maar het bleef tot de rust bij 1-0. 
Na rust een chaotische wedstrijd. 
Er ontwikkelde zich een grimmige 
strijd en scheidsrechter Netten-
breier trad niet adequaat genoeg op. 
Na ongeveer een kwartier stuurde 
hij onbegrijpelijk Klaas Veenma 
naar de kleedkamer. Met tien man 
bleef DWP de aanval zoeken. 
De 23e minuut was het raak. Rintje 
Heeringa nam een vrije trap en  
shoot  de bal langs de muur in het 
doel. Een zuiver doelpunt, maar de 
scheidsrechter keurde de treffer af. 
In de 26e minuut kwam de thuis-
club d.m.v. een snelle uitval op 2-0. 
Nadat ook een YVC-speler wegens 
het slaan van Rudie Waterlander 
vroegtijdig mocht vertrekken, werd 
het in de 43e minuut 2-1. Klaas 
Huisman kon na een vrije trap van 
Jappie van  Iles  koppend scoren. 
De resterende speeltijd was voor 
DWP te kort om nog de gelijkma-
ker te forceren, waardoor het bij 
een 2-1 stand bleef. A.s. zaterdag is 
DWP vrij en een week later (26 no-
vember) speelt het thuis tegen de-
butant Griffioen, dat tot nu toe uit-
stekend presteert in de K.N.V.B. 
Aanvang 14.30 uur. 

Enkele ongelukkige beslissin-
gen van de 35-jarige Assenaar - 
bezig aan zijn tweede seizoen op 
KNVB-niveau - voedden de irri-
tatie bij beide ploegen. IJVC en 
DWP speelden voetbal de vierde 
klasse KNVB onwaardig. 

IJVC-DWP eindigt weer 
in ordinaire schoppartij 

Door Wiebe van der Hout 
IJLST - IJVC en DWP voerden zaterdag op het IJ1ster sportpark 

Utherne praktisch een reprise op van hun tumultueuze drama van 
vorig seizoen. DWP verloor nu als verrassende koploper in 4A met 
2-1. Beide ploegen verloren een speler door wegzending, twee 
IJVC'ers liepen een boeking op, de grensrechter van DWP Minne 
Modderman gaat op rapport vanwege het wegduwen en schoppen 
van IJVC-coach Piet Boersma, die op zijn beurt door scheidsrechter 
Anton Nettenbreier gerapporteerd wordt vanwege het beledigen 
van genoemde grensrechter. `Geen blaam 9 

Nettenbreier weigerde DWP's 
Jappie van Hes te bekeuren voor 
een zware overtreding. „Mis-
schien was Nettenbreier door de 
rustige eerste helft daarna niet at-
tent genoeg", zocht IJVC-trainer 
Piet Boersma een verklaring. „De 
scheidsrechter treft trouwens 
geen blaam hoor. Het meeste 
werd geflikt achter zijn rug." 
Sjoerd de Jong van IJVC was zo  
'sportier  onder de ogen van de ar-
biter twee tegenstanders omver te 
duwen. Hij kreeg zijn boeking en 
werd witheet vervangen door 
Meinte Oppedijk, die de kroon 
spande door in de laatste tien mi-
nuten twee boekingen - en dus 
'rood' - voor evenveel aanslagen 
op vijandelijke ledematen te ont-
vangen. 

„Oppedijk is een van onze beste 
spelers, maar stond reserve van-
wege zijn gebrek aan inzet. Hij 
was denk ik te gebrand", aldus 
trainer Boersma. De Sneker coach 
sloeg de angst nog even om het 
hart toen DWP typerend genoeg 
uit een chaotische situatie vlak 
voor tijd na een misser van doel-
man Waltje door Klaas Huisman 
op 2-1 kwam. 

Betere ploeg 
Gerrit Weide - die vorig jaar na 

de wedstrijd IJVC-DWP de tech-
nische leiding bij laatstgenoemde 
club overnam - was met stomheid 
geslagen door zoveel geweld. „Pit-
tig spel is geen punt. Dat zie je veel 
in deze klasse. Maar dit is nul, 
waardeloos. Ik heb vrede met het 
verlies, hoewel we de betere ploeg 
waren. Wij staan per ongeluk bo-
venaan", constateerde de rustige 
Weide. Gelijktijdig raakte aan de 
overzijde van het veld na het 
laatste fluitsignaal DWP-grens-
rechter Minne Modderman - neef 
van de betaald-voetbalscheids-
rechter en zelf ook arbiter - min of 
meer slaags met Piet Boersma. 

Boersma: „Ik heb die grens-
rechter een hand gegeven, maar 
wel tegen hem gezegd dat het 
triest was hoe hij in de tweede 
helft enkele keren voor buiten-
spel vlagde. Ik weet trouwens best 
dat grensrechters en scheidsrech-
ters hondebaantjes hebben." Arbi-
ter Nettenbreier daarentegen: 
„Boersma schold de grensrechter 
uit en die duwde Boersma daarop 
weg en gaf hem een schop onder 
zijn achterwerk. Ik rapporteer al-
les. Daar ben ik wel tot tien uur 
vanavond druk mee." 

KNVB-debutant DWP beëin-
digde de voor een afkoelingspe-
riode van een kwartier onderbro-
ken wedstrijd vorig seizoen met 
negen man, die nota bene de stand 
nog gelijk trokken (1-1). Van 
voetbal was zaterdag in IJlst nau-
welijks sprake. In de eerste helft 
niet omdat IJVC door een prach-
tig afstandsschot van Frans Ver-
wey al na tien minuten leidde. De 
thuisploeg hoefde toen niet meer 
zo nodig en DWP mist in tegen-
spraak met de hoge positie op de 
ranglijst de kwaliteit om een ver-
dedigende ploeg te ontrafelen. De 
wedstrijd was saai en niets wees 
op de latere escalatie. 

De enige twee spelers met de 
kwaliteiten een wedstrijd om te 
gooien, doken in de tweede helft 
onder in het geweld. Spitsspeler 
Frans Verwey stopte na zijn knap-
pe treffer nog.  slechts verdienste- 
lijk gaten op het middenveld en 
achterin. Zijn DWP-collega Klaas 
Huisman kreeg voor de pauze te 
weinig aanvoer om meer dan een 
fraaie kopbal na een vrije trap te 
laten zien. Tot overmaat van ramp 
ging Huisman ook nog achterin 
spelen toen aanvoerder Klaas 
Veenma na een uur spelen werd 
weggestuurd nadat hij de scheids-
rechter had uitgescholden. 

Te weinig? 
De onhandige rechtsbuiten 

Sjoerd de Jong tackelde Veenma 
nadat de bal al weg was. „Hoe was 
die situatie ook weer? Ik floot toch 
voor een vrije trap?", had ook de 
scheidsrechter na de wedstrijd 
zijn positieven nog niet bij elkaar. 
„Nee, ik gaf voordeel voor DWP 

. en heb Van Sloten mondeling ge-
waarschuwd. Misschien te weinig. 
DWP dacht zelf even de stunt 

van vorig seizoen te herhalen. 
Rintje Heeringa werd halverwege 
de tweede helft door zijn overge-
bleven ploegmaten secondenlang 
omhelsd voor het tiental door had 
dat Nettenbreier de goal uit een 
direct ingeschoten indirecte vrije 
trap afkeurde. Het hersenloze 
voetbal kreeg een logisch vervolg 
in macaber getrap nadat Henk 
Silvius uit praktisch de enige 
IJVC-aanval na rust 2-0 scoorde. 
Er werd vervolgens nog slechts 
gepraat en geprovoceerd. 

Veenma beledigde me toen met de 
woorden klootzak en hond." 



Staande v.l.n.r.:  Harm  Pen leider, Luc Pen, Remmelt Modderman, Geert 
de Vries, Gert-Jan van der Sluis, Hendrikus Schokker. 

Zittende v.l.n.r.: Jan de Wit, Jelmer Akkerman, Wiebren van Stralen, 
Egbert Mulder. 
0000 	0 00001100 0 0 000 	0 000 00 00 	0 	00 0 0 	0 	0 	0 	0 	C. 

D.W.P. D1 - de Blesse D1  

Aftrap genomen in de erste helft. We speelden wat over en weer, 
de Blesse had de bal en maakte een goal. Jelmer de keeper was kans-
loos 0-1 voor de Blesse. 
Luc kreeg de bal aangespeeld door Geert en Luc schopte de bal in de 
kruising 1-1. We gingen de rust in, er waren veel mensen te zien van 
de spelers van D.W.P., ze kregen in de kantine een gratis bakje koffie. 
Tweede helft aftrap voor de Blese, 11 minuten later scoorde de Blesse 
1-2. Eén van de Blesse gaf voor en Luc maakte in het strafschopgebied 
een handsbal, maar de scheidsrechterzag het niet en Luc knale de bal 
weg. Even later kregen we een penalty en Geert zette hem 2-2. 

geschreven door Luc Pen en Egbert Mulder 

Goede Kerstdagen 
een prettige 
Jaarwisseling 
en een voorspoedig 
nieuwjaar toegewenst 



DE sc.HEERENVEEN OP WEG NAAR 

EREDI VISIE 

SPONTK _EDING 

7 Is /344T? EEN WEE7; 
W44? VOORWM11,11( 

04 HET EENS 	016 PROBEgEti, 
EN GE ZULT NOOIT YETE1? 
4DI? 	REGEgrill 

CAFETARIA "T (»TRIM" 
G. de Graaf ' Tel. 05138-13390 
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SUPPORTERSCLUB S.C. GIFERERWEEN 

• Gironummer 81 46 57 van de Rabobank te Heerenveen 
onder vermelding van: t.g.v. Supp. Club S.C. Heerenveen. 
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ACHTERBOUT 
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WORST 
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KOOKWORST 
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Administratiekantoor en 
Belastingadviesburo 

A. OORD 
Voor het verzorgen van uw: 
* bedrijfsboekhoudingen 
• administraties 

BTW en loonaangiften 
* A en T biljetten 

Schoteriandsevvey 92, Niouwehomo, 
telefoon 05135- 1674 1467  
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GEREEDSCHAPPEN 
HANG- EN SLUITWERK 
LADDERS 
KANTELDEUREN 
DAKRAMEN 
TUIMELDAKRAMEN 
ALLES VOOR VAKMAN 

EN DOE-HET-ZELVER 

REGTS 
MIDSTRAAT 151 JOURE 

Ook het speciale adres voor 
HENGELSPORTARTIKELEN 

Midstraat 39 
05138-12647 

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

Ga eens een praatje maken 

met uw sportepecialist 

Snel, voordelig 
en goed. 

Stomerij ouderwets 
goed en niet duur. 

effS9222.~areweii 

de lelie"  

Teo  en Tineke Feenstra 

Midstraat 102 - Joure- Tel. 1 2458 

VIDEOTHEEK 
LEKTC1CIRHAL 

FOTOHANDEL 

MIDSTRAAT 153 - JOU RE 

SCHOEN REPARATIE 



CAMPING,  EN WATERSPORT ARTIKELEN 
SPORTPRIJZEN & SCHAATSSPECIALIST 

tevens het adres voor 

BETAALBARE SPORTKLEDING 

D6 specialist 
in HEEREN VEEN 

FABER SPORT  
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Tel. 05130-20002 

h 

Kf101g 

ál  

DID .111111111119 
MINIM 

. ipm1111111-
5M1111ei — 

._will151111 _. 
1111:::: . 

—WHIM - 'du ;;;;%,...,-. fifTrilo ._.. ..... 	i  III 	II 	II 
1 

11:: IlL 	t)
.
101

1
U

haf ,
(Li

.
4;7. 

, 

Ii 

  

III 

  

h- P 

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 

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 

Kies voor uw snacks 
het juiste adres 

Haal ze bij de 

FRITES EXPRESI 

In het zomerseizoen 

kunt u ons dagelijks 

vinden bij het Nánnewijd 

DE  WITH  & SPIJKSTR A 
oude haske 

Rabobank 
ottkaktickmayu, ~fiat* 

Heerenveen, BURG .KUPERUSPLEIN 31/ 

KATTEi3OS 146/CRACKSTRAAT 21/TOLIWISWEG 12/ 

Rotsterhaule, STREEK 138 



KAARTRUBRIEK. 

Na een grondige wasbeurt van onze medewerker J.K. 
in de wasmachine met onder meer ook het verslag van 
de tweede kaartavond op 4 november j.l. volgt hier 
alsnog de uitslag: 

Winnaarsronde: 
1. Sj. van der Molen en H. Mulder 
2. C. Olde Achterhuis en H. Zwier 

Verliezersronde: 
1. J.C.P. de 

 Vries en L. Schotanus 
2. A. de Jong en J. Jager  

Verliezersronde: 
1. J. Zwart en R. Vaartjes 
2. J. Vermaning en IJ. Dikkerboom 

Mevrouw K: Stop uw man s.v.p. niet eerder weer in de wasmachine 
voordat de uitslagen in ons clubblad zijn verwerkt. 
Onze vriendelijke dank hiervoor. 

B. de Vries.  

KAARTRUBRIEK (deel  II)  

Vrijdag 25 november alweer de derde competitieronde met 26 deelnemers. 
Winnaarsronde: 	Verliezersronde:  

1. J. van Hes en B. Zwart 	1. mevr. de Vries en E. Jager 
2. J. de Vries en S. Mulder 	2. M. Modderman en H. Mulder 

Verliezersronde: 
1. Sj. van der Molen en J. Hol 
2. G. Boek en B. de Vries 

De competitielijst na 3 ronden wordt aangevoerd door H. Mulder met 28 punten, gevolgd 
door Jitze de Vries met 20 punten. 
L. Schotanus en Sj. van der Molen met 16 punten en mevr. de Vries, S. Mulder en 
C. Olde Achterhuis met ieder 14 punten. 

B. de Vries 
• . • . 	. 	. 0 • . 	. 	 - • . 	. . 	• 	. • . . . 

A junioren 
	D.W.P. - T.O.P. '63 	12 november 1988. 

De eerste helft speelde D.W.P. het meest op de helft van T.O.P., daar kwam in de 
eerste 15 minuten één goal van, dus van Anne Haven. 
Vlak daarna kwam de tweede goal van Hans Piek, voor de rust was het dus 2-0 voor 
D.W.P. In de eerste helft speelde D.W.P. nog aardig fanatiek alhoewel ze nog wel 
af en toe op elkaar zaten te zeuren. 2-0 was de stand dus met de rust. 
Na de rust kwam T.O.P. '63 prima in aktie want in de eerste 10 minuten was het 
alweer 2-2 geworden. Dit pikte D.W.P. natuurlijk niet en maakten er maar 3-2 van, 
de goal (kopbal) van Anne Haven. D.W.P. had geen wissels meer dus hebben ze Johan 
Bijker maar uit de B-junioren gehaald en geruild voor Ronald Zwier, die last van 
zijn rug had en dus niet goed meer door kon spelen. 
Dus nu had D.W.P. een speler uit de B's erbij, 3-2 bleef ook de eindstand voor D.W.P. 
en dat had best wel wat meer kunnen worden als ze hun mondjes een beetje hadden 
gehouden. Maar in ieder geval ze hebben gewonnen en daar ging het tenslotte om, 3-2 
voor D.W.P. dus. 

Anja. (fan van een A juni00r99922  red.) 
. 	• 	0 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	0 	0 	0 	• 	0 	0 	. 	• 	0 	0 	0 	. 	• 	0 	0 

Wolvega D2 - D.W.P. D1 
Zaterdag 12 november moesten we aantreden tegen Wolvega D2 in Wolvega. 
Om 11.15 uur begon de wedstrijd, wij mochten de bal aan het rollen brengen. 
Het spel golfde op en neer, dan weer een kans voor Wolvega en dan weer voor ons. 
Maar het lukte geen van beide ploegen om er één in te trappen, zo bleef het 0-0 
(hij rust). De tweede helft begon goed! 
Na enkele minuten kreeg Luc de bal en scoorde 0-1 even later kon Geert scoren, 0-2 
dus. Even later was er een corner in ons voordeel. 
De keeper stond voor in het doel, Gert-Jan nam de corner en gaf mooi hoog voor. 
Daar stond Hendrikus klaar om in te koppen 0-3 dus in ons voordeel. 



It 

Hubert Sneek - Oudega W 	 3-0 
DWP - De Griffioen  	0-4 
SOS - CVVO 	  — 
De W5Ide - WWS 	  2-1 
Zeerobben - Makkum  	4-1 
VVI - IJVC  	2-1 

25-16 
24-23 
25-13 
21-20 
21-16 
27-22 
17-16 
16-13 
14-16 
16-23 
11-20 
12-31 

Zeerobben 11 6 3 2 15 
De Griffioen 11 5 4 2 14 
Hubert Sneek 11 5 3 3 13 
DWP 11 6 1 4 13 
SOS 10 5 3 2 13 
VVI 11 5 2 4 12 
IJVC 11 4 2 5 10 
CVVO 9 3 3 3 9 
Oudega W 11 3 3 5 9 
De WAIde 11 3 2 6 8 
Makkum 11 2 3 6 7 
WWS 10 2 1 7 5 

Royale nederlaag 
voor DWP (0-4) 

Verlies 
voor DWP 
IIEERENVEEN - In de wedstrijd van 
DWP tegen YVC was de opzet tuinval-
len, aanvallen. YVC had hier toch wel 
enige moeite mee, maar weerstond de 
druk. En zoals dikwijls gebeurd, YVC 
ftWain op voorsprong. Een schitterend 
afstandsschot verraste doelman Min-
dert Mulder: 1-0. 

pWP ging door/ en Jac211 
evenals Klaas Huisman kregen kans- 
jes. Daar bleef het bij. 	•- 
• 
Na de theepauze was het DWP die met 
Offensieve bedoelingen YVC onder 
druk wist te zetten. De strijd werd dui-
Oelijk grimmiger. Scheidsrechter Net-
tenbreier trad hier niet voldoende te-
ken op en Klaas Veenma werd hiervan 
de dupe. liet uit het veld zenden van 
Veenma was een onterechte straf. 
DWP versaagde niet, knokte door en 
vond zijn beloning in de gelijkmaker! 
rintje Ileeringa schoot uit een vrije 
‘rap raak. Twintig minuten resteer-
Oen nog na deze gelijkmaker. Nadat 
de scheidsrechter de goal had toege-
ilend, herriep hij zijn beslissing en. 

af YVC een vrije trap. Grote conster-
natie en DWP raakte heel begrijpelijk 
mateloos geïrriteerd. 

Bij YVC raakten ook enkele spelers 
jan de kook met als resultaat 3 waar-

,edhuwingen en het uit het veld zenden  
an  een YVC-er. Onder de bedrijven 

?door kwam YVC op 2-0. Rumoerig 
bleef het. Toch wist Willem v. d. Wal 
fait een vrije trap van Japie van Hes de 

'
,eér" te redden. Na afloop was er 

;14  ondrom DWP grensrechter Modder-
man een ietwat onprettige sfeer. Nee 
*dit treffen had met goede voetbal pro-
paganda weinig te maken. 

Willem Sohotanus  

Res.  3e klasse A zaterdag: 
Blauw Wit 4 -  SC  Joure 2 3-0, 
Drachtster Boys 3 - IJVC 2 0-0, 
CSL 2 - Zeerobben 2 3-1, CVVO 2 - 
SDS 2 7-0, FC Wolvega 2 - DWP 2 
3-2, HV Boys 3 - ONT 2 2-0. 
Stand res. 3e klasse A zaterdag: 
HV Boys 3 13 10 1 2 21 34-10  
SC  Joure 2 12 8 1 3 17 25-15 
DWP 2 12 6 3 3 15 27-16  
CSI.,  2 12 6 3 3 15 20-13 
Zeerobben 2 12 5 3 4 13 14-15 
FC Wolvega 2 13 8 1 8 13 21-22 
YVC 2 12 3 5 4 11 18-19 
Blauw Wit 4 12 4 3 5 11 18-20 
ONT 2 12 4 2 6 10 8-11 
CVVO 2 12 5 0 7 10 21-28 
SDS 2 12 2 3 7 7 17-31 
Dracht. Boys 12 0 3 9 3 10-30 

DWP —De Griffioen 0-4 
DWP trok het spel naar zich toe, 
maar vergat te scoren. De Grif-
fioen scoorde daarentegen op be-
slissende momenten. Vijf minuten 
voor rust werd een bal voor het 
DWP-doel weggekopt. Sjouke 
Stroop reageerde attent en kopte 
raak: 0-1. Nog geen minuut later 
rondde Kees Prins prima een 
meer-man-situatie uit: 0-2. Het had 
voor DWP nog goed kunnen aflo-
pen, als Egbert Post vlak na rust 
voor leeg doel niet gefaald had. De 
beslissing viel na een half uur. Bin-
nen twee minuten vielen twee 
doelpunten. Kees Prins scoorde 0-3 
en Andries Dijkstra kon 0-4 aante- 
kenen. 	• 

SINT JOHANNESGA - Mede-kop-
lóper DWP kreeg afgelopen zater-
dag de hooggeplaatste KNVB- 
debutant 	Griffioen 	uit 
Oosterwolde op bezoek. Om aan 
kop te blijven in de 4e klasse, was 
het zaak deze middag de twee 
punten in huis te houden. On-
danks het feit dat DWP het over-
grote deel van de wedstrijd ster-
ker was, kreeg het toch een 
enigszins onbenullige en geflat-
teerde nederlaag te slikken. 

De eerste twintig minuten gaven 
een redelijk gelijkopgaande strijd 
te zien. Doelrijpe kansen kwamen 
er voor beide ploegen nauwelijks. 
Na deze fase zette DWP de wed-
strijd volledig naar z'n hand. be 
thuisclub kreeg een beduidend 
overwicht, de gasten werden goed 
onder druk gezet, kansen werden 
gecreëerd, maar in de afwerking 
ontbrak het aan nauwkeurigheid. 
De rust leek met een 0-0 stand be-
reikt te worden. Griffioen dacht 
hier anders over, want vlak voor de 
thee kwam het binnen zeer korte 
tijd zelfs op een 2-0 voorsprong. Pas 
in de .40e minuut was het raak. Uit .A. 
een corner van de gasten kon de bal 
niet voldoende worden weggewerkt. 
Sjouke Strook liet met een goedge-
plaatste kopbal 0-1 aantekenen. 
Twee minuten later werd het 0-2. 
De .DWP-verdediging werd prima 
uitgespeeld en Kees Prins tikte het 
tweede doelpunt binnen. Op slag 
van rust kreeg Jacob Hessels een 
goede mogelijkheid om de aanslui-
tingstreffer te scoren, maar hij mis-
tte. 

Na rust zette DWP alles op alles om 
nog een positief resultaat te beha- 

len, Reeds in de 4e minuut had Eg-
bert Pasveer een treffer op z'n 
schoen, maar een paar meter voor 
een leeg doel presteerde hij het nog 
om de bal over de lat te schieten. De 
Griffioen-verdediging wankelde en 
een doelpunt voor de thuisclub hing 
in de lucht. Er werd constant druk 
uitgeoefend op het doel van de gas-
ten, .echter verder dan een afge-
keurd doelpunt van Rintje Heerin-
ga, uit een vrije trap, kwam DWP 
niet. Net  als in de eerste helft vielen 
ook nu weer de goals aan de andere 
kant. In de 31e minuut scoorde 
Kees Prins uit een counter 0-3 en 
een minuut later bracht Andries 
Dijkstra Griffioen op een 0-4 voor-
sprong. De wed strijd was nu een ge-
lopen koers. Klaas Huisman kon de 
eer nog redden, maar zijn kopbal 
verdween net over de kruising. 

Aanstaande zaterdag speelt DWP 
opnieuw thuis. Dan staat de derby 
tegen CVVO uit Lemmer op het pro-
gramma. Om bovenin mee te blijven 
draaien, zal een beter resultaat 
neergezet moeten worden dan afge-
lopen zaterdag. De wedstrijd in Sint 
Johannesga begint  bin  14.30 uur. 

,,We hebben een goed week-
eind," aldus Zeerobben-voorzitter 
Oosting, die daarmee natuurlijk in 
de eerste plaats doelde op de nor-
male' 4-1 zege van zijn ploeg op 
Makkum, maar ook op de volko-
men onverwachte nederlaag die 
mede-koploper DWP in 4A moest 
incaseren tegen De Griffioen. In 
Sintjohannesga werd het maar 
liefst 4-0 voor de gasten uit  Ow  
terwolde. 

Een zege die volstrekt geflat-
teerd was, zo meldde men van de 
zijde van DWP. De thuisclub was 
de 	aanval lende ploeg, terwijl 
Griffioen zich moest beperken tot 
een klein aantal uitvallen. De 
praktijk leerde dat die echter nog- 
al wat: effectiever waren dan de 
aanvalsgolven van de thuiclub, 
die niet verder kwam dan het tes-
ten van paal en lat. Vlak na rust, 
bij een 0L2 stand, had Egbert Pas-
veer de wedstrijd een andere 
wending kunnen geven, maar hij 
miste een opgelegde kans om de 
aansluiting tot stand te brengen. 

VVI lijkt weer op de rails te 
staan. De ldskenhuisters boekten 
hun derde zege op rij en hebben 
zich inmiddels van tobber tot top-
per verheven - als daarvoor de 
stand op de ranglijst ten minste 
een indicatie is. Het laatste slacht-
offer in de rij vormde IJVC, dat 
vlak na rust een 0-1 voorsprong 
nam. Toen gingen bij VVI de 
mouwen echter omhoog en doel-
punten van Richard Portena en 
Pier Semplonius velden de I.11-
sters. 



Verliezersronde:  
1. J.C.P. de Vries en L. Schotanus 
2. A. de Jong en J. Jager 

D.W.P. 5 - Heerenveense Boys 7 
	

2-3 

De wedstrijd tegen de koploper uit Heerenveen werd verloren met op het laatst 
bijna nog een kans op een puntje. 
We kwamen met 1-0 voor door een goal van Arjen Klarenberg, maar dat duurde 
niet lang, want het was al vrij snel 1-2. Na de rust wordt het 1-3 door een 
kopbal. 
Nadat Arjen werd gehinderd in het strafschopgebied kan IJsbrand de Haan 2-3 
scoren. Daar bleef het dan bij al was Arjen Klarenberg nog heel dicht bij de 
gelijkmaker na een voorzet van Jan de Jong. 

D.W.P. 5 - V.O.G. 3 	 3-2 Zaterdag 29 oktober 1988 

Na de verloren wedstrijd tegen Heerenveense Boys moest nu toch weer gewonnen 
worden en dat lukte al was het moeilijk. Het werd al vrij snel 1-0 door een 
doelpunt van Peter Kies die een klutsbal achter de keeper werkte. De voor-
sprong werd niet lang vastgehouden, dus weer gelijk 1-1. 
Door een handsbal in het strafschopgebied van een V.O.G.-speler kon IJsbrand 
de Haan D.W.P. weer op voorsprong zetten 2-1. Dit was ook de ruststand. 
In de tweede helft ging het wel goed maar toch werd het weer gelijk 2-2. 
V.O.G. moest met tien man verder na een blessure van een speler. In de slot-
fase werd de overwinning dan toch nog gepakt door een doelpunt van Andries 
Heida, die eerder al een grote kans om zeep hielp. Maar toch weer eens een 
overwinning. 

De aanvoerder. 

Oudehaske 4 - D.W.P. 5 	 1-4 	5 november 1988 

We begonnen deze wedstrijd met Arjen Klarenberg onze topscorer op de wissel. 
En dat betekende weinig stootkracht voorin maar we kregen toch enkele kansen 
maar Oudehaske ook en dus waren we toch wel blij met de 0-0 bij rust. 
In de tweede helft kwam Arjen in de spits en het was binnen de kortste keren 
0-2 door goals van Arjen met nog een half uur te gaan moesten we met 10 man 
verder door het geblesseerd uitvallen van Andries Heida. 
Maar we bouwden de voorsprong uit tot 0-4 door weer 2 goals van Arjen die 
ze dus alle vier maakte. Vlak voor tijd deed Oudehaske nog iets terug, 
maar toch een goede en dik verdiende zege. 

De aanvoerder. 

KAARTRUBRIEK 

4 November was de tweede schutjasavond 
in de kantine met een deelname van 26 
personen. De uitslag van deze wedstrijd 
was: 

Winnaarsronde:  
1. S. v.d. Molen en H. Mulder 
2. C. Olde Achterhuis en H. Zwier 

Poedelronde:  
1. J. Zwart en R. Naartjes 
2. J. Vermaning en J. Dikkerboom 



De competitieronde wordt nu aangevoerd door: 
1. H. Mulder met 22 punten 
2. L. Schotanus met 16 punten 
3. C. Olde Achterhuis met 14 punten gevolgd door 3 deelnemers met 12 punten. 

D.W.P. 2 - H.J.S.C. 1 3.12.88  

Alle velden in het noorden waren te hard 
om bespeeld te worden, waardoor het hele 
programma van de K.N.V.B. werd afge- 
last. Maar de velden van D.W.P. bleken 
echter nog zacht genoeg te zijn om er 
2 oefenwedstrijden op te spelen. 
Eén hiervan was D.W.P. 2 tegen H.J.S.C.1. 

Om half drie gingen de spelers (sommi- 
gen in lange broeken en mofjes aan) van 

start. Het was in eerste instantie meer 
het aftasten van het veld, dan het spel 
van de tegenstander. Na enkele kansjes 
over en weer kreeg Oanne van der Werf 
de bal op de zestienmeter, liep goed do,r 
en schoot vervolgens goed in de linkerhoek. 
Doelpunt 1-0. Dit was een beetje de door- 
braak voor D.W.P., want enkele minuten 
later kwam de bal d.m.v. goed combineren 
aan de linkerkant bij Jolt Jager. 
Die schoot op doel en via een been van 

de tegenstander kwam de bal keurig boven in de hoek, 2-0. 
Hierna kwamen er enkele kansjes van Hommerts, maar er 
was eigenlijk niet een doelrijpe kans bij. 
Zo ook kreeg D.W.P. wat kansjes, maar dit was ook 
hetzelfde laken en pak. 
Via wat moeilijk combineren vanwege het harde veld, gaf 
uiteindelijk Lieuwe Schotanus de pass aan Jolt Jager. 
De achterhoede speler welke bij Jolt stond werd van hem zo zenuwachtig dat hij de 
bal vervolgens langs de doelman schoot. 3-0. Zo verliep de eerste helft constant 
wat in het voordeel van D.W.P.. Oanne van der Werf schoot de bal net naast, 
Johannes Hogenberg kreeg nog een kleine kans door een slecht teruggespeelde doel- 
trap. Maar het bleef 3-0 totdat  Durk  Jager een verre uittrap deed. De bal schoot 
daarna door richting zestienmetergbied. Hierop reageerde Jolt jager attent en 
schoot de bal vervolgens keurig in het doel 4-0. Hij kreeg hierbij echter wel een 
knietje van de keeper in zijn maag. 
Wat hem blijkbaar niet helemaal lekker zat waardoor hij de laatste twee minuten 
er maar uitging. In de laatste minuut van de eerste helft kreeg Sjouke Mulder de 
bal, na kaatsen met Jan Mulder kwam de bal bij Lieuwe. Deze gaf een prima steekpassje 
Johannes Hogenberg welke de bal in de linkerhoek voorbij de keeper schoot 5.0. 

De tweede helft was Jolt erweer bij maar Lieuwe was gewisseld door Franke Sloothaak. 
De Hommerts had dezelfdee opstelling. Deze hadden blijkbaar wel wat te horen 
gekregen van hun trainer, want ze begonnen heel wat voortvarender dan de le  helft. 
Dit had echter weinig succes want na 4 minuten te hebben gespeeld kwam de bal op de 
rand van het zestienmetergebied van Hommerts. Na wat gehutsekluts speelde de 
laatste man van Hommerts de bal koel terug op de keeper, dit had echter Johannes 
in de gaten. Hij onderschepte de bal, passeerde de keeper en schoot in 6-0. 
Deze stand ging de Hommerts niet in de koude kleren zitten. Hierdoor kregen zij 
ook wat meer kansen. Dit resulteerde na 15 min, in een kopbal op de lat. 
Na wat geharrewar kwam de bal opnieuw voor het doel, waarna de bal in het doel lag. 
6-1. Zo waren er in dat stadium meer kansen voor Hommerts dan D.W.P. Lammert Veen 
(die goed speelde) maakte zo ook een foutje doordat hij iets tekort terugspeelde 

OP  Durk,  hierdoor kreeg de spits van Hommerts de kans, welke hij goed 
benutte. 

vervolg op blz. 19 . 

VREDE OP AARDE 

Straks zingen wij weer met elkaar 
Het lied van VREDE OP AARDE 
Maar niets is immers minder waar 
Heeft 't Kerstfeest nog wel waarde? 
De een gelooft dit, de ander dat 
Wat is daar dan op tegen? 
Het eindpunt naar de hemelstad 
Kent immers vele wegen 
De een is blank, de ander zwart 
Daar is toch niets mee aan de hand? 
God kijkt toch enkel naar het hart 
Niet naar de buitenkant 
Ach mensen, laat het vrede zijn 
En komt elkander nader 
Want allen zijn wij groot en klein 
Toch kind'ren van één Vader. 

Rinkje. 



Elftal van de maand 

El pupillen 1988-1989 

Staande v.l.n.r.: Marco de Jong, René Krikke  , Arjen Gaal, Volken 
Sloothaak, Wiebe van Es, Peter Veen. 

Zittende v.l.n.r.: Piet van der Wal, Siard Bruinsma, Anne Wierda, 
Bernardus van Stralen. leider Andries Sloothaak. 

feertastra 
‘rerwarmirig 

110 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 



Voetballer stikt 
bijna in kunstgebit 

LONDEN (Rtr) - De Britse 
voetballer  Ian  Alexander ont-
snapte gisteren aan de dood na-
dat hij bij een botsing tijdens de 
bekerwedstrijd tussen zijn club 
Bristol Rovers en  Fisher Athle-
tic  een deel van zijn kunstgebit 
had ingeslikt. De verdediger 
had zijn leven te danken aan de 
tegenwoordigheid van geest 
van de toegesnelde jeugdcoach 
van Bristol, Roy  Dolling.  

Deze wist niet alleen de tan-
den, die achterin de keel waren 
blijven steken, weer los te krij-
gen, maar diende ook mond-op-
mondbeademing toe bij de in 
zuurstofnood geraakte speler. 
Alexander kwam later in de 
kleedkamer weer bij zijn posi-
tieven. De wedstrijd, die in een 
overwinning van 3-0 voor Bris-
tol eindigde, kon na een onder-
breking van vijf minuten wor-
den voortgezet. 
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Met blijdschap geven wij kennis 
van de geboorte van onze 
dochter en zusje 
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Na nog wat kansjes hier en daar, was er weer een goede aanval van D.WP. Ditmaal kwam 
de bal voor via Jolt Jager, na duw en trekwerk werd de bal uitverdedigd, waarna 
Sjouke Mulder de bal ontving. Deze gaf de pass richting Johannes, die de bal droog 
inschoot 7-2. Er was ong, nog een kwartier te gaan, zo kwam Hommerts weer tot een 
aanval d.m.v. een lange pass van achteruit.  Durk  Jager (welke uitstekend keepte, on-
danks het harde veld) kwam goed uit, maar had zijn voet iets te hoog ingesteld, waar-
door hij over de bal trapte inplaats van er tegenaan. Dit resulteerde in een doelpunt 
voor de Hommerts 7-3. Het einde van de wedstrijd naderde, toen Lieuwe Schotanus 
zich nogmaals moest omkleden. Hij moest het veld weer in omdat onze vedette Douwe 
Dijkstra uitviel met een schouderblessure. Na 90 minuten voetbal werd het uiteindelijk 
laatste fluitsignaal gegeven, na een leuke, sportieve wedstrijd. Eindstand 7-3. 

Johannes et Snits. 

Balk 3 - D.W.P. 4 	5 november 1988. 

Wij gingen een beetje ingetogen op weg naar Balk met in het 
achterhoofd de gedachte dat, na het programma te hebben 
bekeken het 4e elftal vandaag van D.W.P. alleen maar twee 
punten zou behalen. Wij zouden er alles aan doen. 
De wedstrijd begon op zeer hoogpolig gras, Balk had dit 
gedaan om de snelheid uit onze ploeg te halen, vooral 
de voorhoede. 
We waren in het begin toch wel de mindere van Balk, vooral op het middenveld. 
Maar desondanks scoorden we in de tiende minuut.Onze laserstraal op rechts te weten 
Anske, scoorde op rechts door zijn snelheid maar ook op inzicht. Klasse! 
Verder was de eerste helft toch wel in het voordeel van D.W.P. 4. 
Tweede helft, veel goede reddingen van onze goede keeper  Bennie.  En dan let op. 
Uitbraak op rechts, Anske er achteraan, gras vliegt omhoog, trekt de bal terug op 
.......... ja hoor, de topscoorder van het vierde "De Krist", met een knal in de krui- 
sing. Klasse 2-0. 
Deze wedstrdij hebben wij toen op routine uitgespeeld met af en toe nog tijd voor een 
praatje met de tegenstander. 
P.S. Nog twee dingen te vermelden: le De wijze waarop in de tweede helft onze voor- 
treffelijke linksback J. Sloothaak Menno Visser, onze linksbuiten, plat wilde walsen, 
was niet voor te stelen. Of zou het toch zijn dat Jan liever linksbuiten speelt en 
daardoor aan deze manier ging denken. 2e puntnog even.Ene Bijker van D.W.P. A junioor 
linksback of linkshalf, paar keer zien spelen, durft, heeft lef. 
Daar zit voor D.W.P. weer een goede back in. Verlies hem niet uit het oog, maar dat 
is wel toevertrouwd aan het duo Hagel en Donder, 

speler van het vierde. 

zaterdag 12 november 1988. 
D.W.P. B1 -'Langweer Bi 

Wij moesten tegen Langweer spelen, de koploper. 
Omdat we de vorige keer van hen verloren hadden, waren 
onze verwachtingen niet zo heel erg hoog. 
Ons doel was een gelijkspel; daarmee zouden we genoegen 
nemen. 

Gelukkig kon Johan Bijker wel meespelen, ondanks dat hij 
vorige week geblesseerd was geraakt. 

Toen de wedstrijd begonnen was, dreigden er enkele doelpunten van Langweer, maar door 
o.a, veel werk van Johan Bijker konden die voorkomen worden. 

Er waren ook twijfelgevallen: één ervan was toen een tegenstander richting ons doel 
kopte, maar de keeper hem wegwerkte. 
De vraag was: achter de lijn vandaan of van de lijn? De scheidsrechter besliste het 
laatste, geen doelpunt dus. 
ZO ging het ook in de tweede helft; er werd een goal afgekeurd in de laatste minuten, 
We hebben het dus op 0-0 gehouden door keihard te werken van de hele ploeg. Toch een 
goed resultaat tegen de koploper. De Langweerders gingen scheldend op de scheidsrechter 
naar de kleedboxen. een B-speler. 
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...En dankzij (la( 
veel te korte lontje, 

heb ik nu 
eindelijk 

een 
hoildje." 

, 

Vuurwerk. Hou 't leuk. 
^ 

Je hebt maar tvvee 
ogen, tvvee oren en tien 
vingers. En daar moet 
je nog je hele leven mee 
doen. Hou dus deze 
dingen even in de gaten: 
steek vuurwerk altijd aan 
met een sigaret of sigaar 
en ri66it in je hand. Kijk 
goc:d uit wáár je het 
gebruikt. Je maatjes heb-
ben ook maar twee ogen. 

Koop alleen vuurwerk 
met een Nederlandse ge-
bruiksaanwijzing. Blijf van 
weigeraars af. Die knallen 
altijd onverwacht uit elkaar. 

En 't belangrijkste: doe 
niet stoer. Da's veel te link. 

Ook dit jaar is weer bijna ten einde,bij het inelkaar 
zetten van dit clubblad hopen wij dat een ieder weer 
voorzichtig zal zijn met vuurwerk. 
En wat het clubblad betreft: Tot volgend jaar! 

De redaktieleden van uw klubblad 
wensen u vanuit het klubhuis  

alien  gezegende Kerstdagen en een 
goede Jaarwisseling 
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RUMNOEDER- 
BULK- 
EN 

KIPPER- 
TRANSPORT  

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

TEL. 05137-1481/1491  

Douwe Egberts  
Pickwick  Thee 

De 
adver teerders 
maakten deze 

uitgave 
mogelijk. 
Bedankt 

• •  • • • •-•,- 

iba heerenveen 
05139/545 

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

Rotsterhaule 
Voor inlichtingen: 

InstituutiT00_, 
De Finne 2, 8501 PC Joure, Telefoon 05138-12021 

9 9 

* * * * * frilly 	* * * * * * Voor alle WERKGEBIEDEN * 
* * * en ook voor 	* 
* * 
* UITKERINGSGERECHTIGDEN * 
* * * Want een ieder heeft 	* 
* * * zijn PLICHTEN maar 	* 
* * * 66k zijn RECHTEN. 	* 
* * 
* Voor inf.: W. ZWART 	* 
* * * STREEK 81 SINTJOHANNESGA 4 
›:< teL 05137-2019 	* 
* * 
t***************************-e 

TECHNISCH BEDRIJF 
i

t

Mel~

aw. 

 

OUDEHASKE JOUSTERWEG 92 
TEL. 05130-77370 
MUNNEKEBUREN-SCHERPENZEEL 
GRINDWEG 168 TEL. 05618-230 

Radio, televisie, elektr. artikelen, stofzuigers, 
koelkasten, wasautomaten enz. - 

ERKEND INSTALLATEUR 



Garagebedrijf 
BIJKER 

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

Wij leveren: 

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

Gebroeders  de  II  oning 
oedkoop 	waliteit  
VOOR EEN GROOT ASSORTIMENT 

TUIN-EN KAMERPLANTEN! 
en 

NATUURLIJK OOK VOOR 
TUINAANLEG EN ONDERHOUD 

NAAR 

Gebr. De Koning 
Meetweg 3-5  - Rohel -Tel. 05137-1331 

DAMES-EN 
HERENSALON 
SCHOONHEIDSSALON 
ZONNEBANK 

'ANNEKE' 
Olifillnett44 Zi   

ILMTPASPOWT  
INTEMATIOMIll 

Veer IN um, SPORTININOOKIDNEDIM 
on *on QOM AD VIII 
Is loot »1st* wino'  

JAC. DE VRIES 
Dracht  32 
litatranveon / tool. 24969 

RIJW IE LE N 

BROMFIETSEN 

TWEE WIELERBEDRIJF 

J. KRIKKE 
Streek 107 • ST. JOHANNESGA 
Telefoon 1487 

De zekerheid met prijs en 
kwaliteit oséct te zitten! 

TEXTIEL 
6 types. yen 45.5 tot 81 kW 

(62 • 110 pk( 

met 2- of 4-wieleandrijving 
met 50' wielonslag 

•Ge tevolononaite Inahlk eeeee et: mat 
*Aototroniel  transrross.e.tegeling 

• Soner.gelvedsarrne vethgheedstabm• 
lbeneden 75 4E686 met voel tvernta 
en goed  etch*  voor.  «Ater  to open 

• Volgesynchromseegde toonstmeete 
mot 16. 32 of 98 warmth/1w,  Ill.  
snelheden von 0.9 tot 42  
vow-  en  •chtannt 

•"Eleetrasiel hefinriehtmg met 
somorpoennsonvoor....mv. 
hung. •n  snelle  werkIng 

• Ophe 'O•tatronie trailetpreate• 
h•-enonelor met pmgrarmneerbate 
vnalthpregeling on vetgehikenne 
modr.  

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

Mechanisatiebedrijf 

Was« MILMION  Akkerman 
Streek 36 Sull Johannesga 	Teleloon 05137-128311235' 

de nieuwe, "intelligente" M-F 3000 trekkerserie 

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

Debitant der Nederlandse Staatsloterij 

A. van Zwol 
Streek 131 flotsterhaule 
telefoon 05137-1494 

t?

te '

40414%
to  

Vierhuisterweg 25 
	

BOERDERIJ- 
VIERHUIS 
	

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

	
BRUIN  CAFE  
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