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OK  
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BENZINE, GASOLIE, PETROLEUM, 
BOERENGASOL1E, MENGSMERING, 

LUCHT, OLIE EN VETTEN ENZ, 
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GERRIT EN ANNA DE LEEUW 
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De supermarkt van deze tijd! 

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

Gebruikte Meubels en Keukens. 

-9./dranitta 
Pollé 7 

220tititthdgijde 
Tel.: 05137 - 2002 
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Er zijn nieuwe reserve-shirts aangeschaft, aangeboden door aktie '75. 

Het is bijzonder prettig te kunnen meedelen dat onze vereniging steeds 

groeit, veel nieuwe leden, met name jeugdleden kwamen bij D.W.P. voet-

ballen, onze vereniging telt momenteel inclusief leiders c.a. 200 leden. 

Daar kunne we terecht trots op zijn, want 

al schrijven de kranten soms negatief, 

wie dat schrijft is die dan sportief? 

Ik heb het echt ook nooit gesnapt 

waarom werd D.W.P. steeds in de goot getrapt? 

Het is toch niet nodig, een club af te breken, 

laten die schrijvers de hand eens in eigen boezem steken. 

Maar laat ze maar schrijven, het kan ons niet deren, 

het doet ons geen kwaad, de tijd zal het leren. 

voetbalvereniging 

"DE WITE PEAL"  

opgericht 19 juni 1947 
e . 

4 jaargang nr. 4.5. 

januari / februari 1989 

Vanwege de winterstop valt er weinig nieuws 

te vermelden, wel wordt er natuurlijk druk ge-

oefend. Begin deze maand werd er een aktie 

gehouden om deelnemers te werven voor de abon-

nee-lotto, helaas was hiervoor weinig belang-

stelling, afgezien van het feit dat hiermee 

leuke prijzen zijn te winnen, zou het ook de 

D.W.P.-kas ten goede komen. 

Rink je 

P.S. D.W.P. 4 staat bovenaan, 

ziet u Henk ook al met de kampioensbloemen staan? 

VAN DE REDAKTIE-TAFEL Deze maand weer een vrij dik nummer, ondanks, 

het ontbreken van veel wedstrijdverslagen, toch weer enkele 

binengekomen van oefenwedstrijde en zaalwedstrijden. 

Uit bovenstaand bericht blijkt wel dat D.W.P. de laatste maanden niet 

erg positief uit de pers is gekomen, met name dan het eerste elftal. 

Laten we hier, dacht ik, met zijn allen wat aan doen en de hand in eigen 

boezem steken en de buitenwereld te laten bewijzen dat het ook sportief 

gezien beter kan. B.v. de Wálde (lees: H. Landman) in een sportief duel 
met nul punten huiswaaarts te laten keren. 

- 



* De zaalvoetbalwedstrijden van de jeugd naderen 
ook het einde, al met al een leuk toernooi met 
positieve berichten van de jeugd en leiders. 
Namens het jeugdbestuur wil ik een ieder bedank-
die aan dit succes hebben meegewerkt, te denken 
aan leiders, chauffeurs e.d. 
Ook de organisatie was prima voorelkaar en 
zeker voor herhaling vatbaar. 

* In het vorige nummer al vermeld de problematiek 
met de A-junioren, de leiders hebben te kennen 
gegeven te stoppen omdat zo verder gaan niet 
mogelijk is. JAN HAVEN en Bauke E. DE JONG heb-
ben zich beschikbaar gesteld om het seizoen af 
temaken, na een gesprek tussen de jeugd en het 
- bestuur. 

* Door werkzaamheden op zaterdag is Jaap van Hes 
bijna niet meer beschikbaar om de C junioren te 
begeleiden, grote problemen dus Wie voelt zich 
geroepen om dit op te lossen. 

* Veldkompetitie-indeling is elders in dit blad 
te vinden. 

Jan Knijpstra jeugdsecr. 

„Verrassende” winnaars bij 
onderling zaalvoetbaltoernooien 
Het inmiddels al traditionele 

	

zaalvoetbaltoernooi, 	georgani- 
seerd door de jeugdafdeling van 
de verenigingen: Balk - DWP - 
GAVC - Langweer - Renado -  So  
Joure - Sleat en VVI heeft al weer 
een aantal speeldagen achter de 
rug. In de speelzalen te Grouw, 
Langweer en St. Nicolaasga zijn al 
weer een groot aantal wedstrijden 
gespeeld tussen de jeugdteams 
van de hiervoor genoemde vereni-
gingen. In sommige groepen kon 
reeds een eindstand genoteerd 
worden, andere poules speelde on-
geveer de helft van haar wedstrij-
den en krijgen in de komende we-
ken nog een vervolg. Ook nu weer 
is getracht om een zo evenwichtig 
mogelijke poule samenstelling tot 
stand te brengen, doch zoals zo 
vaak blijkt, voor het zaalvoetbal is 
de speelsterkte ontzettend moei-
lijk in te schatten. Met een aantal 
goede spelers kunnen teams ver-
rassend uit de hoek komen, en 
worden vooraf gedane „progno-
ses" soms vernietigend in de 
„prullenbak" gestopt. 

Al met al steeds weer een ver-
heugende ontwikkeling, sportieve 
prestatie's kunnen niet genoeg in 
hun waarde aangeprezen worden 
en het vaak sterke optreden van 
de „kleinere" verenigingen geeft 
een plezierige wending aan een 
dergelijk toernooi. De organisatie 
legt ook dit jaar veel eer in haar 
uitstekende werk, zeker getuige 
de enthousiaste reakties van spe-
lers, begeleiders, scheidsrechters, 
zaaldiensten enzovoorts. Als 
speeldagen weden reeds afge-
werkt de zaterdagen 7-, 14- en 21 
januari 1989, waarbij gebruik 
werd gemaakt van een drietal 
speelzalen. De jeugdteams van de 
betrokken verenigingen hebben 
op deze manier een zeer aangena-
me onderbreking van hun winter-
'stop. Gehoopt wordt dat de toe-
komst een dergelijke opzet ge-
handhaafd zal kunnen worden, zo 
niet uitgebreid. 	. 

De eindstanden: 
Poule Al: Renado Al 6-10, 20-7; 
Balk Al 6-9, 13-9;  SC  Joure Al 6-
4, 18-12; GAYC Al 6-1, 6-29. Pou-
le A2:  SC  Joure A2 6-9, 17-7; Balk 
A2 6-7, 23-16; Sleat Al 6-6, 17-16; 
Langweer Al 6-2, 9-27. Poule B1:  
SC  Joure Bi 6-12, 23-7; GAVC B1 
6-5, 12-22; Sleat Bi 6-4, 11-23; 
VVI B1 6-3, 12-20. Poule B4:  SC  
Joure B4 6-8, 18-7; Balk B2 6-7, 
10-12; VVI B2 6-6, 12-12; Renado 
B2 6-3, 8-17; Poule C2:  SC  Joure 
C2 6-10, 35-6;  SC  Joure D1 6-10, 
35-6; GAVC Cl 6-4, 9-20; DWP Cl 
6-0, 3-50. Poule E3: DWP E2 6-11, 
18-4; Renado E2 6-6, 6-9;  SC  Joure 
E4 6-4, 8-15; Sc Joure E5 6-3, 6-
10. 

De wedstrijden reeksen worden 
voortgezet op zaterdag 28 januari  

a.s. in de „Doniahal" te Si. Nico-
laasga en  „It  Tsjillán" te Lang-
weer. In De Sint Niekster sporthal 
zullen spelen de poules B3 (welke 
reeds een helft van haar wedstrij-
den verspeelde op 21/1) vanaf 
08.00-10.05 uur, poule C3 (de eer-
ste helft van haar wedstrijden) 
van 10.05-12.45 uur, poule A3 
van 12.45-16.55 uur, poule Cl 
(ook de eerste helft van haar wed-
strijden) vanaf 16.55-18.45 uur, 
terwijl poule B2 deze lange voet-
baldag af zal sluiten vanaf 18.45 
tot 23.00 uur. 

De Langweerder speelzaal is op 
deze dag iets minder lang gevuld, 
om 08.30 uur treden eerst de E-
pupillen voor poule El aan tot 
12.40 uur, hierna spelen de E's uit 
poule E2 de tweede helft van haar 
wedstrijden tot 15.20 uur? Terwijl 
de pupillen van poule E deze dag 
afsluiten vanaf 15.20 tot 18.00 
uur. Vermeld moet hierbij wor-
den, dat de poule's E2 en de 4 
reeds de eerste helft van hun kom-
petities afwerkten op zaterdag 14/ 
1 jl. In deze beide speelzalen zal 
ook deze keer fel worden gestre-
den om de spreekwoordelijke eer 
doch ook zijn de spelers enorm in-
genomen met de zeer fraaie herin-
neringsvaantjes, welke dit jaar  

voor het eerst worden aa.ndebo-
den. Voor de noodzakelijke spon-
soring 'van deze erelinten in fel 
oranje uitvoering zorgden de vol-
gende bedrijven:  Holiday Ice  te St. 
Nicolaasga, Noppert Tilt Up syste-
men te Heerenveen en Sietse Post-
ma verzekering, Huisterheide. 
De poule indelingen voor de ko-
mende wedstrijden zijn als volgt: 
Poule B3: DWP Bi; GA  VC  B2;  SC  
Joure B3; Sleat B2. Poule C3:  SC  
Joure C3; Balk C2; GAVC C2; 
Langweer Cl;  SC  Joure C4. Poule 
A3: DWP Al; GAVC A2; Renado 
A2; Sleat A2. Poule Cl: Balk C1; 
Renado Cl;  SC  Joure Cl; Sleat Cl; 
VVI Cl. Poule B2: Balk Bi; Lang-
weer Bi; Renado Bi;  SC  Joure 82. 
Poule El: DWP El; GAVC El; Re-
nado El;  SC  JOure El. Poule E2:  
SC  Joure E2; GAVC E2; I,angweer 
El; VVI El;  SC  Joure E3. Poule 
E4:  SC  Joure E6; DWP E3;  SC  Jou- 

E7; GAVC E3;  SC  Joure Fl. 

VANUIT HET 
JEUGD 

BESTUUR  
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E2 en een gedeelte van de F pupillen 
Leider GERRIT DIJKSTRA, EGON BAKKER, HOTSE PIERSMA, PIET KOOPMAN, TJERK 
DE HEER, MARCO VAN DER WAL,  HARM  VAN DER WAL, REMCO DE JONG, WILLEM VAN 
DER WAL (trainer). 
Zittende v.l.n.r.: NIEK VAN DER WAL, ERIK JAGER, JAN OTTO KUIT, SIETSE 
KEES VAN STRALEN, JELLE SINNEMA, REINOLD AALDERS. 



Staande vdl.n.r.: Jaap van Hes, Gerard de Vries, Berno de Boer, 

Jaap Mulder,  Ties  de vries, Sicco Lageveen en Klaas Jansen. 

Zittende v.l.n.r.: Hendrik de Jong, Richard Oenema, Siebolt Krikke, 

Hendrik van Stralen, Tjalling de Heer. 

Foto aan het begin van dit seizoen genoemen inmiddels nieuwe spelers: 

Taco van Wijk, Klaas Henk Bosma. Ontbreekt: Heino Hornstra 
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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 

ROTSTERHAULE 
STREEK 125 
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Club 

C HEERENVEEN 

SUPPORTERSCLUB S.C. HEERENVEEN 

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

19 Of Bankrekeningnr. 3307.14.880 van de Rabobank. 

s c. HEERENVEEN OP WEG 	N AAR 

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

EN DOE-HET-ZELVER  

REGTS 
MIDSTRAAT 151 - JOURE 
IL 

Snel, voordelig 
en goed. 

Stomerij ouderwets 
goed en niet duur. 

+ „de lelie"  
Ggg~liktle~l" 

Teo  en Tineke Feenstra 
Midstraat 102 - Joure - Tel. 1 2458 
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04 NET EENS Bij ONS Pionatk 
EN GE ZUL r NOOIT 11E.,Ek 
4.91?F.S BEGEUEN 

CAFETARIA "T CENTRNI " 
G. de Graaf. 

Tel. 05138-13390 
naast de  Jouster  Toren 

Administratiekantoor en 
Belastingadviesburo 

A. OORD 
Voor het verzorijen van  ow:  

bedrijfsboekhoudingen 
administraties 
BTW en loonaengiften 

* A en T biljetten 
Schcrtoriands-ervveg 92, NiouvJohorreo, 
telotoon 05135- 1674 i 1467  
Nieuvvevveg 6A, 8723  EA  Koudurn„ 
telefoon 05142-2552, b.g.g. 1457 
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OEKOER 
En FOAE1 WENNINGYNRJOCHTINO 

UE JOUWER 

SPORTKLEDANG 
Ga eens  eon  praatje maken 
met uw sportspecialist 

/14  

611 
Midstraat 39 
05138-12647 	 ,AS 

Ook het speciale adres voor 
HENGELSPORTARTIKELEN 

Us lepeningstilden bInnet 
vionnodolo fInn 9.00 omit 19.00 

nave 
ilvoodo km 9.00 oant 21.00 °ere  

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

VIDEOTHEEK 
LEKTUCIRHAL 

FOTOHANDEL 

discok 
MIDSTRAAT 153- JOCIRE 

SCHOEN REPARATIE 



r
T  
DRACHT 144, 84-42 BZ HEEREN VEEN 

el. 05130-20002 

BRJINSMA TAM 
Midsiraat 87 Joure 
tell„ 05138-13794 

CAMPING. EN WATERSPORT ARTIKELEN 
SPORTPRIJZEN & SCHAATSSPECIALIST 

tevens het adres voor 

BETAALBARE SPORTKLEDING 

Dé specialist 
in HEEREN VEEN 

FABER SPORT 

Kies voor  it  snacks 
het juiste adres 

Haal ze bij de 
FRITES EXPRES11 

In het zomerseizoen 
kunt u ons dagelijks 

vinden bij het Nannemdjd 

DE WITH & SPLIKSTR A  
oude  haske  

AUTOSCHADE 
BEDRIJF 

BAKKER FOGINA AUTOSCHADE 
REPARATIE BEDRIJF 

  

* Perfecte schaderegeling alle merken 
Uitdeuken 

* Richten met moderne richtapparatuur 
Autoruiten service 

* rocwa garantie op alle werkzaamheden 
• Leenauto beschikbaar 

Lemsterpad 44a 
LE MM ER 

Tel. 05146-5030/05145-503 

handel in nouwmatnrialen 
kunststofkoziineig 
aanverwante artikelen 

Bouw- en Aannemersbedrijf 

FA. H. FABRIEK 
EN ZN. 

Streek 59 
St. Johannesga 
Tel. 05137-1207 
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anI9Jw-Lem2- van de maand gyj L 	  
Deze keer in Intervieuw Van De Maand de heer  Age  van het Meer, 

al jarenlang bestuurslid en de beheerder van de velden en alles 

wat daar mee te maken heeft. 

Ik ben  Age  van het Meer en ben geboren in Sintjohannesga. Ik woon, 

samen met mijn gezin, in Rotsterhaule, Nieuwe Weg 49. 
Ik rook graag een sigaretje en drink ook wel eens een borrel. Ik werk 

dan meestal een " Vlekje " weg. 

Ik ben geen actief voetballer van de voetbalvereniging D.W.2. en ben 

dat ook niet geweest. Ik zit wel alweer zo'n 25 jaar in het bestuur 

van de vereniging. Ik doe dit werk met veel plezier. 

Mijn favoriete voetballer is toch wel Marco van Basten en mijn favo-

riete voetbalploegen zijn  Ajax,  Feijenoord en natuurlijk D.W.P. 
Wijlen Theo Koomen is toch wel de beste voetbalcommentator geweest, 

want hij kon altijd goed de sfeer en spanning van een voetbalwedstrijd 
in de huiskamers brengen. 

Ik hoor ..zo nu en dan wel eens goeie commentator, maar zo'n goeie als 
Theo Koomen niet. 

Ik heb zelf dan niet gevoetbald, maar de mooiste wedstrijd die ik 
gezien heb is toch wel de wedstrijd Nijland - D.W.P. Gezien het voet-

balpeil was het de mooiste niet maar het leverde toen wel de promotie 
naar de K.N.V.B. op. 

Ik heb verder nog wel enkele andere hobby's zoals, het kijken naar 

schaatswedstrijden, tuinieren en natuurlijk het zoeken van kievits-

eieren. 

Als favoriete lektuur kan ik opgeven de dagbladen en de Voetbal Inter-

national. Ik luister graag naar B.Z.N., Koos Alberts en naar meer 

andere nederlandse artiesten. 

Als voor de televisie zit kijk ik graag naar Studio Sport, Zeg eens AA 
en naar de politieserie  Derek.  

De mooiste film die ik toch wel gezien heb is Flodders. Verder hou ik 
wel van een stevige kost en mag dan ook graag stampot boerenkool en 

bruine bonen met spek eten. 

Dit was wel wat ik tot zover te zeggen had. Ik hoop nog wel dat ons 

eerste en tweede team nog lang in de K.N.V.B. spelen en mijn grootste 
wens is, dat ik nog jaren deel uit mag maken van de voetbalvereniging 

D.W.P. 
A. van het Meer. 

— 5 — 



Toernooi zaterdag 21 januari 1989. 

Wij moesten zaterdag j.l. aantreden tegen Grouw, Renado, en f.c. Joure 

(2x), we moesten om 8 uur bij het voetbalveld wezen. 

We waren er al om kwart over 8, toen moesten we een half uurtje 

wachten want de deur was op slot. De eerste wedstrijd moesten we tegen 

Grouw spelen. En die wedstrijd verloren we door een eigen doelpunt door 

J.S. dus 0-1 vor Grouw. 

Toen gingen we naar de kleedruimte daar hebben we wat gegeten en gedronk- 

en. Toen mochten we op de tribune 

Maar dat duurde niet lang want we 

Het was de eerste 14 minunten 0-0 

zitten. 

moesten tegen Renado voetballen. 

maar in de laatste minuut werd het 1-0  
voor Renado, dus die verloren we ook. 

0 ja Roel Wietsma raakte geblesseerd toen moest Jochem op kiep. 

De volgende wedstrijd moesten we tegen f.c. Joure. Het werd 1-0 voor 

Joure toen werd het 1-1 door  Harm-Jan. Het was een mooie hoog afstand-

schot net over de keeper heen. Maar weer in de laatste minuut scoorde..'  

ze nog een doelpunt. Er waren nog 10 seconden te voetballen maar we 

konden aan de uitslag niks meer doen. We hadden uit drie wedstrijden dus 

nul punten . De laatste wedstrijd moesten we tegen f.c. Joure 2 (er 

waren 2 ploegen van Joure). Het bleef eerst 0-0 maar weer in de laatste 

minuut viel er weer één doelpunt 1-0 voor Joure, dat bleef het ook. 

Dus alles verloren, volgende keer beter. 

40her Remco Akkerman en Jochem Sloothaak D2 

. 	• . . . . • • • . . . . . 	. . • . . . . . . . . • . it_„*4 
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"Nor' 
De door de Stichting de 

Nationale Sporttotalisator 

georganiseerde Abonnee-lotto 

Aktie in de maand OKTOBER j.1 

heeft dankzij de ondersteuning van de foto/lotto-kommissie van onze afdeling tot resultaat 

gehad, dat er weer een dikke A00 (vierhonderd) nieuwe deelnemers ingeschreven konden worden. 

Dit aantal had aanzienlijk hoger kunnen uitvallen als in dezelfde periode de konkurrentie van 

de "Grote Klubaktie" niet had plaatsgevonden. Intussen hebben wij niet stil gezeten en 

hebben een nieuwe aktie voorbereid. In de periode van 1 januari 1989 tot 1 mei 1989 (eerste 

inleveringsdatum is vrijdag 6 januari 1989 en de laatste datum waarop abonnee-lottoformulier-

en kunnen worden ingeleverd is op vrijdag 28 april 1989) kunnen de volgende premies worden 

verdiend: 10 nieuwe Abonnee-lottoformulieren f. 25,00 

20 nieuwe Abonnee-lottoformulieren f. 50,00 

30 nieuwe Abonnee-lottoformulieren f. 75,00 

enz., enz. Hieraan is geen maximum verbonden. 

De afrekening zal eind mei begin juni 1989 via rekening-courant volgen. Zowel uw penning-

meester als uw sekretaris zullen schriftelijk worden benaderd en uitgebreid worden voorge-

licht. Wel zult u aan het bondsburo (de heer G. van der Bijl) op moeten geven, dat uw 

vereniging bereid is aan deze Abonnee-lotto Aktie deel te nemen. Aan de hand van de lijst 

.van opgegeven verenigingen wordt bijgehouden hoeveel Abonnee-lottoformulieren worden inge-

leverd. Ook onze Toto/totto-kommissie is gaarne bereid om u met raad en daad terzijde te 

staan. Eén telefoontje naar het bondsburo is voldoende. 

De Toto/totto-kommissie. 

AKTIE ABONNEE—LOTTO 

•• • 



STEENWIJK — Gerrit Weide behoort 
tot de categorie voetballers, die het opti-
male uit hun carrière hebben gehaald. 
Als voorstopper vierde hij in de zeventi-
ger jaren triomfen met Heerenveen, om-
dat hij zich bewust was van z'n tekortko-
mingen. Gerrit Weide maakte zich onder-
geschikt aan het elftal, schakelde z'n te-
genstander uit en leverde bij balbezit het 
speeltuig zo snel mogelijk in bij een meer 
getalenteerde ploeggenoot. Weide was 
vooral een karaktervoetballer, die niet te- 

rugdeinsde voor een • paar spuiten en 
zelfs met veertig graden koorts de wei in-
stapte. `Ik was hard voor 'n ander en hard 
voor mezelf', blikt hij op z'n loopbaan te-
rug. 'Geen gemene speler, dat niet, maar 
wel iemand die altijd vol overgave de 
duels inging. Als het nodig was, trok ik. 
aan de noodrem. Soms leek dat smerig, 
maar ik blijf erbij dat ik nooit iemand 
moedwillig de wedstrijd heb uitge-
schopt'. 

`Ik heb nooit een 
speler moedwillig 
een schop gegeven' 

• Gerrit Weide: was geeit gemene speler, maar wet iemand die altijd vol overgave de duels 
inging'. 

Gerrit Weide kijkt tevreden 
terug op voetballoopbaan 

Ik ben opgegroeid in het  Alci-
des-milieu, een fijne vereniging, 
die tot de amateurtop van Neder-
land behoorde. De organisatie 
was perfect, er liepen deskundi-
ge mensen rond.  Harm  Mulder 
was mijn jeugdleider, ik denk 
met veel respect aan hem terug, 
hij heeft een grote invloed gehad 
op mijn ontwikkeling. Ik was ze-
ventien toen ik m'n debuut 
maakte in het eerste. We speel-
den thuis tegen Sneek. De belan-
gen waren groot, ik was bloed-
nerveus, maar speelde toch een 
goede wedstrijd. We wonnen met 
1-0.  Alcides  had in die jaren een 
fantastisch elftal. Spelers als 
Henk Haxe en Wiecher Oosten 
waren persoonlijkheden, daar 
keek je enorm tegenop. Na drie 
wedstrijden werd ik door de trai-
ner weer teruggezet naar de A-ju-
nioren. ik was echter bezeten van 
voetbal en wilde ook graag op 
zondag spelen. Daarom ging ik 's 
morgens altijd kijken of ik met 
een lager elftal meemocht. ik 
voelde me nergens te groot voor. 
Vier weken na m'n debuut in het 
eerste heb ik zelfs een hele wed-
strijd reserve gestaan bij het zes-
de. Geen enkel probleem. Later 
in het seizoen keerde ik terug in 
het eerste. Vanaf dat moment 
heb ik onafgebroken in de basis 
gestaan. Het waren roerige jaren. 
We degradeerden naar de tweede 
klasse, maar kwamen ook weer 
terug. Het voetbal in Meppel leef-
de, we speelden altijd voor veel 
publiek. Ik was inmiddels omge-
schoold van aanvaller tot verde-
diger. Ik kreeg steeds meer waar-
dering, maar was niettemin ver-
baasd toen Heerenveen belang-
stelling toonde. Een contract als 
prof, dat was wel het laatste 
waaraan ik had gedacht. 

• • • 
'Bij Heerenveen ben ik professio-
neel gaan denken. Je voetbalde 
daar toch vooral om de centen. ik 
heb het er zeven jaar volgehou-
den. Een mooie tijd, die ik niet 
graag had willen missen. Er lie-
pen jongens rond, die wet meer 
kwaliteiten hadden dan ik. Henk 
Zoetendal was de absolute vedet,-., 

' te, hij zette de lijnen uit. Mijn op-
dracht was simperde tegenstan, 
der uitschakelen. Meer niet. a 
kwam in principe ook nooit over, 
de middenlijn. De laatste man. 

. mocht altijd inschuiven. In 't be-
gin was dat Hans Zwart, lateri 
Teun Kist. ik heb ook nog eeni 
tijdje samen gespeeld met Martin 
Koeman, de vader van Ronald en • 
Erwin. Hij had net als Ronald een 
enorme pegel, er ging altijd drei-
ging van hein uit. Toen ik bij 
Heerenveen kwam speelde de 
vereniging in de tweede divisie. 
In het tweede jaar werden we 
kampioen, een onvergetelijke 
belevenis. We hebben vervol-
gens vijf seizoenen bovenin de 
eerste divisie meegedraaid, maar 
kwamen steeds een paar punten 
tekort om te promoveren. Op be-
slissende momenten waren we te 
schuchter, dan moesten we het 
afleggen tegen de westerse flair. 
Jammer, want ik had dolgraag 
een jaartje in de eredivisie ge-
speeld'. 

• • • 

'Een van de sportieve hoogte-
punten uit m'n loopbaan was de 
bekerwedstrijd tegen Feye-
noord. De hele stad stond op z'n 
kop, het stadion was al weken 
van te voren uitverkocht. Het 
werd een prachtige pot, die we 
pas na verlenging verloren. Ik 
speelde tegen Lex Schoenma-
ker. Het was nog het grote Feye-
noord met Wim van lianegem en 
Wim Jansen. Alle ploegen kwa-
men met angst . en beven naar 
Heerenveen, we stelden echt wat  
veep  in die, tijd-Ik had een 

rdtnititie ':opgebouwd 
als mandekker.  SC  Cambuur wil-
de me kopen. Leo Beenhakker, 
die trainer was in Leeuwarden, is 
nog een avond bij me thuis ge-
weest. Ik was best geïnteres-
seerd. Het was verraad ten op-
zichte van Heerenveen, maar fi-
nancieel zou ik er behoorlijk op 
vooruit zijn gegaan. De transfer-
som van 120.000 gulden heeft een 
overgang in de weg gestaan. Dat 
vonden ze in Leeuwarden teveel 
voor een verdediger, ik heb m'n 
catrière in het betaalde voetbal 
daarom gewoon afgesloten bij 
Heerenveen'. 

• a. 

`Via de amateurs van Heeren-
veen ben ik bij Steenwijk terecht 
gekomen. Daar heb ik ook nog 
drie schitterende jaren gehad. 
We werden twee keer achter el-
kaar kampioen en promoveer-
den naar de hoofdklasse. Dat was 
voor mij aanleiding een stap te-
rug te doen. Ik heb overschrij-
ving aangevraagd naar DWP, een 
club uit Sint Johannesga, die uit-
kwam in de onderafdeling van de 
Friese Voetbal Bond. Ondertus-
sen was ik als trainer van de B-se-
lectie aan de slag gegaan bij Alci-

-des: Ik voelde me nog steeds bij 
diè vereniging betrokken en heb, 
spontaan m'n diensten aangebo-' 
den, toen het slecht ging met het 
eerste elftal. Aad de Roos was 
trainer, KJ vond het een goed 
Idee. Zo maakte ik op late leeftijd 
m'n rentree, in de hoofdmacht  

van  Alcides.  ik heb het nog an-
derhalf jaar volgehouden. Ik was 
graag bij  Alcides  gebleven, maar 
kreeg problemen met het be-
stuur, toen Dick Schievink werd 
ontslagen.  Allard  Schuphof, die 
trainer was van de A-junioren en 
naar Steenwijk zou vertrekken, 
werd benoemd als lijdelijke ver 
vanger. Ik kon me daar niet mee 
verenigen. Een principekwestie. 
Ik had niets tegen  Allard,  maar 
vond de keuze van het bestuur 
niet erg logisch. Als ik naar de re-
den vroeg, draaiden ze er steeds 
om heen. Dat vond ik laf en daar-
om heb ik besloten mijn contract 
niet te verlengen'. 

!Met het tweede elftal van Steen-
Wijk ben Ik vervolgens kqmpioen 
van het noorden geworden. ik 
heb er ook nog een paar seizoe-
nen gespeeld, maar ik was echt 
versleten. Het ging niet meer. Ik 
ben nu aan 't afbouwen bij de ve-
teranen van Uffelte. Het bloedfa-
natieke is verdwenen, ik wil nog 
altijd graag winnen, maar niet 
meer ten koste van alles. In de 
zaal speel ik nog bij Groene Ster, 
terwijl ik ook vaak wordt uitge-
nodigd voor het  Veronica-team. 
Ik kan er nog steeds niet zonder, 
ben ook weer trainer geworden 
van DWP. Ik had er eigenlijk 
geen zin meer in, maar toen ik vo-
rig seizoen werd bgnaderd, ben 
ik toch weer door de knieën ge-
gaan. Mijn grote probleem is dat 
ik geen mensen kan teleurstel-
len. Als ze mij vragen voor een 
wedstrijdje met oud-Alcides  doe 
Ik dat, hoewel het me soms hele-
maal niet uitkomt. Ik ben nu een-
maal bezeten van voetbal. M'n 
maatschappelijke carrière staat, 
echter centraal. Ik ben afdelings-' 
chef bij Dijka, een verantwoorde-
lijke baan, die veel tijd in beslag 
neemt. Ik weet niet hoe lang ik 
die twee dingen nog met elkaar 
kan combineren'. 

• • • 

'Ik ben het niet eens met de men- 

sen, die vinden dat het voetbal 
vroeger zoveel mooier was. On-
zin. Het was anders, niet beter. Er 
wordt nu veel sneller gespeeld, 
waardoor er van de spelers een 
hogere technische vaardigheid 
wordt verlangd. In mijn tijd kon 
je nog rustig een bal aannemen. 
Dat kun je nu wel vergeten. Het is 
kaatsen en wegwezen. Nee, het 
voetbal is ook niet harder gewor-
den. Toen ik bij Heerenveen 
speelde, konden we er ook wat 
van. Dan vlogen we op de trai-
ning soms een paar meter door 
de lucht. Ik was zelf ook beslist 
geen lieverdje, maar ik heb nooit 
iemand een doodschop gegeven. 
Alles wat ik deed, deed ik in het 
belang van de ploeg. Tegen SVV 
heb ik het zelfs gepresteerd om 
de wedstrijd  it  te spelen met een 
gebroken  netts.  Als ik daar nu 
aan terugdenk, ben ik hartstikke 
gek geweest...' 



	• 

UwVictoria-Vesta 
adviseur 

wil even nagaan of 
harde tackles 

in de polls staan. 

In iecier gezin gaat er geen dagvoorbij of erverandert 
wel iets. Er komt een nieuwe auto, nieuwe meubels 
worden binnengebracht of uw zoontje wordt lid van een 
voetbaldub. 

Maar dan moetie wel verzekerd zijn. Anders kan een 
tackle voor een hoop financiele narigheid zorgen. 

Uw VictonaVesta adviseur kan zorgen dat dat niet 
gebeurt Maar dan moet 
urn wel even bellen, 

uw adviseur: 

W.  Haverkamp,  
05130-88647. 

'VICTORIA-VESTA IL. 
Meer verstand van verzekeren. 

verzekeringen 
hypotheken 
financieringen 

Vier keer geel en driemaal rood bij WWS — DWP 

Deuk in 
'Sportiviteitsbeker' 
door Jelle Brouwer 

WIRDUM — Wat waren de con-
trasten groot. Zeven dagen geleden 
reikte wethouder Jannie Vlietstra 
de sportiviteitsbeker van de Leen-
warder  scheidsreclitersvereniging 
uit aan WWS wegens voorbeeldig 
gedrag. Dit sportieve gebaar liep 
zaterdag finaal op de klippen. In 
de wedstrijd WWS — DWP kregen 
drie spelers liet rood voorgescho-
teld: Gjalt Jager van DWP en Ron 

• Groen en Jan Willen Grovenstein 
van WWS. Daarnaast deelde 
scheidsrechter Pastoor uit Assen 
ook nog eens vier boekingen uit. 
Daardoor leverde de ontmoeting 
geen winnaars, maar alleen maar 
verliezers op, ondanks de 1-1 uit-
slag. 

WWS — DWP 1-1 

Eérl speler was het meest kapot 
van de toestanden aan het slot van 
de wedstrijd en dat was doelman 
Jan Willem Grovenstein van 
WWS. In een alles of niets offen-
sief probeerde DWP alsnog een ge-
lijkspel te pakken. En toen Anne 
Haven de meer dan verdiende ge-
lijkmaker inkopte was het tumult 
groot of de bal nu wel of niet over 
de doellijn was geweest. Scheids-
rechters Pastoor: "De doelman 
stopte de bal achter de lijn en der-
halve een geldig doelpunt. Mijn 
waarneming was zuiver omdat ik 
op de achterlijn stond. Geen twijfel 
mogelijk". Met name Jan Willem 
Grovenstein dacht daar kennelijk 
anders over  .fn  stormde met zijn 
handen op de rug (l) zeer emotio-
neel op de scheidsrechter af. Maar 
dat deed ook Jan Willems clubge-
noot Peter Laverman. Vooral het 
gedrag van Grovenstein tolereerde 
Pastoor niet en daarom zond hij de 
keeper van het veld. Pastoor: 'Ze 
moeten met de handen van me af-
blijven en als ze dat niet doen clan 
is er maar een remedie: vertrek-
ken". 

De handtastelijkheden kwamen 
echter inderdaad van Peter  Laver- 

man. Voor Grovenstein zal het wel 
een vervelend staartje hebben. Het 
was zijn eerste wedstrijd weer na 
een lange blessurestop. 

Een geldig doelpunt was het in 
ieder geval wel. WWS-speler Gert 
de Jong: "Die bal was over de 
doellijn, ik begrijp niet waarom wij 
niet wat volwassener reageren. De 
scheidsrechter stond er op de neus 
bij". De spanning was toch al wat 
opgelopen. Daarvoor vochten Ron 
Groen en Gjalt Jager een robbertje 
uit en konden beide de aftocht bla-
zen. 

Aanvankelijk leek in de eerste 
helft niets op een onstuimige slot-
fase. Beide ploegen speelden een 
faire wedstrijd. Mannelijk voetbal 
binnen het toelaatbare. Voetbal-
technisch was het niet best en aan-
vallend konden zowel WWS als 
DWP niet imponeren. 

Na de hervatting kwam WWS 
toch wat meer naar voren en kreeg 
ook wat meer vat op de wedstrijd. 
En dat hadden ze min of meer te 
danken van Rintje Heeringa, die 
voor DWP op de paal schoot. De 
thuisclub schrok wakker en pakte 
de draad uitstekend op en dwong 
kansen af. Een onschuldige hands-
bal van Simon Feersma Hoekstra 
leverde de eerste boeking op, maar 
vlot daarna volgde de treffer van 
VVVVS. Edward Jorna schoot een 
vrije trap verschrikkelijk hard te-
gen de touwen 1-0. Het werd alle-
maal wat robuuster en Pastoor 
moest veel vaker de fluit tonen. 
Hij deed dat consequent: trok één 
lijn en hield zich keurig staande. 
Zodoende presenteerde hij ook 
gele prenten aan André Blmers 
en Anne Haven en zoals gezegd 
ook nog tweemaal rood. 

In de slotfase drong DWP sterk 
aan en de verdiende gelijkmaker 
zou er terecht komen. Uit een kor-
ner van Jurrit Visser kopte Anne 
Haven subliem in 1-1. 

Een treffer die een naar vervolg 
kreeg en niet kon verhinderen dat 
de wedstrijd er een werd om gauw 
te vergeten. 

Hubert Sneek - Zeerobben  	0-2 
Oudega W - De %fide 	 4.2 
Makkum - SDS 	  3-2 
WWS-DWP 	  1--1 
CVVO - UVC 	  30 
De Griffioen - VVI  	1-1 

Zeerobben 	12 6 3 2 17 27 16 
De Griffioen 	12 5 5 2 15 25 24 
DWP 	 12 6 2 4 14 22-21 
Hubert Sneek 	12 5 3 4 13 25 -15 
VV1 	 12 5 3 4 13 28.23 
SDS 	 11 5 3 3 13 23 - 19 
CVVO 	10 4 3 3 11 19-13 
Oudega W 	12 4 3 5 11 18-18 
UVC 	 12 4 2 6 10 17-19 
Makkum 	12 3 3 6 9 14 22 
De WAIde 	12 3 2 7 	8 18 27 
WWS 	11 2 2 7 6 11-32 

Stand res. 3e Itlanae A zaterdag: 
H'veense Boys 3 14  11 1 223 
SC  Joure 2 	13 8 2 3 18 
DWP 2 	 13 6 4 3 16 
CSL 2 	 12 6 3 3 15 

.Zeerobben 2 	13 6 3 4 15 
FC Wolvega 2 	14 6 1 713 
IJVC 2 	 12 3 6 4 12 
ONT 2 	 13 5 2 6 12 
Blauw Wit 4 	13 4 4 5 12 
CVVO 2 	13 5 0 7 10 
SDS 2 	 12 2 3 7 7 
Draehtnter Boys 3 13 0 3 10 3 

41-14 
26-18 
30-19 
20-13 
16-16 
25-29 
19-20 
10-11 
19-23 
21-28 
17-31 
11-32 
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Verdiend gelijkspel DWP bij WWS 
WIRDUM - Voor DWP ging af-

gelopen zaterdag de reis naar Wir-
dum. Daar moest aangetreden 
worden tegen hekkesluiter WWS. 
Een belangrijke wedstrijd voor 
DWP, omdat na twee nederlagen 
op rij, er nu beslist niet meer ver-
horen mocht worden. Aan het eind 
van de wedstrijd prijkte een bevre-
digende 1-1 einduitslag op het 
scorebord. 

Het eerste kwartier van de wed-
strijd was enigszins voor WWS, 
maar een uitgespeelde kans kreeg 
het niet. DWP trok het initiatief 
meer naar zich toe, creërde moge-
lijkheden. Zoals wel vaker was de 
afwerking niet voldoende. Pas 
halverwege de eerste helft kreeg 
de thuisclub de eerste reële kans. 
Na een snel genomen vrije trap 
kwam een speler alleen voor doel-
man Mindert Mulder, deze kon 
echter door goed uitkomen de ope-
ningstreffer voor WWS voorko-
men. In de 32e minuut leek DWP 

)rie man weg 
bij WWS-DWP 

In 4A 'gong  it  er om ta': bij een  
grout  aantal voetballers leefde de 
kerstgedachte klaarblijkelijk nog 
niet echt, met als resultaat maar 
liefst vier uit het veld gezonden 
spelers. De twijfelachtige kroon 
spande de wedstrijd WWS-DWP, 
waar de thuisclub het eindsignaal 
van arbiter Pastoor uit Assen met 
negen man haalde, terwijl DWP 
toen nog tien man binnen de lij-
nen had. 

„Dat ha wy hjir noch net earder 
meimakke," verzuchtte WWS' 
elftalleider Sjoerd Reitsma. „Fer-
line wike ha wy krekt de Sportivi-
teitsbeker yn Cintfangst naam. No, 
dy kinne wy dus fuortdaliks wol 
wer ynleverje." Aan DWP-zijde 
werd Gerard Jager weggezonden, 
de boosdoeners bij WWS waren 
Ron Groen (wegens handtaste-
lijkheden) en, jawel, doelman Jan 
Willem Grovenstein, die arbiter 
Pastoor wat al te rigoureus bij de 
zwarte kledij vatte. Grovenstein 
maakte zaterdag zijn rentree na-
dat hij aan het 3egin van het sei-
zoen in een fotosessie voor deze 
krant een duim brak. Zijn vervan- 
ger  Ale  Postmus kan dus volgende 
week vermoedelijk meteen weer 
aan de bak. Tussen de bedrijven 
door werd er ook nog gevoetbald; 
de uitslag was 1 - 1. 

een verdiende voorsprong te ne-
men. Rudie Waterlander gaf een 
prima pass op Egbert Pasveer, die 
op zijn beurt Harry v. d. Velde be-
diende. Het slot van Harry werd 
door doelman Grovenstein uitste-
kende verwerkt. Tot de rust kwa-
men beide ploegen niet tot scoren 
en zodoende bleef het bij 0-0. 

Na rust kreeg DWP al na 1 mi-
nuut een enorme kans via Rintje 
Heeringa. Deze haalde van af-
stand keihard uit, maar via de bin-
nenkant van de paal sprong de bal 
weer terug het veld in. In de  lie  
minuut, kwam de thuisclub ietwat 
tegen de verhouding in op 1-0. 

Een vrije trap werd door R. Water-
lander zodanig van richting ver-
anderd dat keeper Mindert Mul-
der kansloos was. DWP zette nu 
alles op de aanval en do gelijkinti-
Icer leek slechts een kwestie van 

Scheids 1 
Je moet wel, want het staat in 

de krant en dan is het dus waar, 
maar 't is toch eigenlijk niet te ge-
loven, dat Jan Willem Groven-
stein  in het afgelopen weekeinde 
weer 'nieuws was. In september 
Werd hij als meest gepasseerde 
doelman van het zaterdagvoetbal 
geëerd met een interviewtje in de  
LC,  brak bij het maken win een 
showduikje voor een foto een 
duim en vierde afgelopen zater-
dag zijn rentree door zich uit het 
verd tè laten sturen. Vermoedelijk 
wordt dat wel gehonoreerd met 
een schorsinkje van enkele wed,  
strijden. 

De sluitpost van de voetbalclub 
WWS 	 (Wir-
dum/Wijtgaard/Swichum), die dit 
seizoen vermoedelijk met op-
nieuw de sportiviteitsbeker krijgt, 
stofte het blousje van scheidsrech-
ter Pastoor uit Assen af en dat 
werd niet gewaardeerd. Wat is 
zoiets nou? Publiciteitsgeil? Als je 
eenmaal de grote pers gehaald 
hebt, zou je niet meer te stuiten 
zijn? Maar dat wil er toch niet echt 
in. Laten we het er op houden, dat 
Grovenstein de laatste tijd ge-
woon gesteld is geraakt op min 
rust. 

tijd. Tussen de bedrijven door kre-
gen Gjalt Jager en een WWS-spe-
ler het met elkaar aan de stok en 
beide mochten vroegtijdig het veld 
verlaten. De aanvalsgolven leid-
den pas in blessuretijd tot resul-
taat.  Mt  een corner kopte Anne 
Haven de bal uitstekend in en 
zorgde zo voor de meer dan ver-
diende gelijkmaker. Keeper Gro-
venstein was van mening dat de 
bal met de lijn had gepaidseerd. Hij 
wond zich hierover zodanig op dat 
hij niet met zijn handen van de 
scheidsrechter kon afblijven en 
dus ook hij werd, kort voor het 
eindsignaal, van het veld ge-
stuurd. 

Komende zaterdag speelt DWP 
de laatste wedstrijd  %/Mr  do win-
terstop. Tegenstander in Sint Jo-
hannesga is Makkum. Aanvang 
14.30 uur. (Op 28 januari van het 
volgend jaar is er een inhaalpro-
gramma waarna op 4 februari de 
competitie' wordt hervat). 

DWP— Makkurn 7-0  

Een zwak Makkum had geen en-
kel verweer tegen een lustig sco-
rend DWP. Tot aan de rust bleef 
de schade voor de llsselmeerdorp-
bewoners nog beperkt tot treffers 
van Aone Haven en Egbert Pas-
veer. Na rust drukte DWP door tot 
de 'zeven-klapper'. Harry van der 
Velde voerde de score op naar 3-0, 
waarna Egbert Pasveer voor 4-0 
en 5-0 zorgde. Een strafschop be-
nut door Willem van der Wal 
bracht het half dozijn op het score-
bord, terwijl in de allerlaatste mi-
nuut Jacob Hessels de zevende 
treffer voor zijn rekening nam.  

Res.  3e klasse A zaterdag: 
Zeerobben 2 -  SC  Joure 2 2-0, 
CVVO 2 -  11V Boys 3 3-1, Blauw 
Wit 4 - ONT 2 0-0, IJVC 2 - SIM 2 
5-1. 
Stand: 
11V Boys 3 13 11 1 323 42-17 
SC Joure 2 14 8 2 4 18 26-19 
Zeerobbeti 2 14 7 3 4 17 19-16 
DWP 2 13 6 4 3 16 30-10 
CSI. 2 12 6 3 3 15 20-13 
IJVC 2 13 4 6 4 14 24-21 
ONT 2 14 5 3 6 13 10-11 
FC 1Vo1vega 2  14 6 1 7 13 25-29 
Blauw  Wit 4 14 4 5 5 13 19-23 
CVVO 2 19 6 0 7 12 94-29 
SDS 2 13 2 3 8 7 18-38 
Drachtater Boys 3 13 0 3 10 3 11-3: 

tin» 9 



HERMAN 
KLEINSNIIT  

uw echte warme bakker 

In koopcentrum JOURE 

JUWELIERSBEDRIJF 

I. H. VAN DER MEULEN 
Midstraat 121, Joure, telefoon 05138-.1207 

SIGARENMAGAZIJN 

DE HEIJ 
De Merk 3, Joure 

Telefoon 05138-13501 

• Lektuur 
• Wenskaarten 
• Strippenkaarten 
• Toto en Lotto 

PEUGEOT-DEALER 

      

      

   

AUTOBEDRIJF 
VEENSTRA BV 

        

Scheen 51 - 8501  HC  Joure 
Telefoon 05138-13355  

PEUGEOT PEUGEOT  

NVM 

LIW W.OtAM 

Voor inlichtingen en verkoop: 

Makelaardij Kingma 
Walinga 

Makelaars en laxateurs o.g. 

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

•	 

voor al uw voega en 
restauratiewerkzaamheden naar 

voegbedrijf S. V.5. 
 W. SLOOTHAAK 

Scharsterhrug 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 

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  

-.-.-.-.-.-.- 

voor alle 
voorkomende 
werkzaamheden 
05138. 18211 bgg 12284 

Brilmonturen vanal 140,.. 

Contactlenzen 

Con tact lensvloeistof Ion 

Foto,-  on  Fibearlike:don 

Foto's In 2 dagen klaar  

Op vertoon van  doze  
advertentie geven wil 
10 010 korting hij aankoop 
van  eon  complete  brit.  
(montuur • glazen) 

OPTIEK 
Midstraat 143, Joure 

Tel. 05138-15254 

Ho r.k. kerk 



ID  centrale verwarming 
uw specialist voor zowel de utiliteits7  als woningbouw 

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

-feenstikra 
gverwarmirig  

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

...zorgenvrij met feenstra installaties 

Dames D.W.P. destijds kampioen 2
e 
klas en gepromoveerd 

naar de 1
e 
klas, dit onder een strak regiem van trainer Sietse Drenth 

wat duidelijk vruchten afwierp in de kompetitie. 
Na lang zeuren (en dreigen) van o.a. Leny deze foto toch geplaatst. 

Staand v.l.n.r.. Rinskje Boek, 	. Noppert, Hanneke Hogenberg, Ruurdje 
Grondsma, Wieke Keulen, Jannie Huisman (het onafscheidelijk duo steeds 
naastelkaar). 
Zittend v.l.n.r.: Leider Uilke Grongrijp, Tetje de Vries, Gonnie Wierckx, 
Atje Pen, Leny Jager, Anneke de Jong, Sietse Drenth. 
Liggend: Ietske Hogenberg en Appie van Es 



Twee jaar achter elkaar werd op het 
jaarlijkse VVCS-voetbalgala behalve 
de beste speler van ere- en eerste divi-
sie en het grootste talent  óók  de beste 
scheidsrechter in het betaalde voetbal 
door de spelers zelf uitgekozen. Die 
eerste verkiezing werd twee jaar gele-
den gewonnen door lgnace van Swie-
ten en vorig jaar door Bep Thomas, 
die zijn fluit inmiddels aan de wilgen 
heeft gehangen. Na het laatste VVCS-
voetbalgala gaven de scheidsrechters 
echter te kennen liever niet meer deel 
te nemen aan de verkiezing. Directe 
aanleiding daarvoor was, volgens veel 
scheidsrechters, de 'act van cabare-
tier Gerard Cox die een persiflage 
weggaf op ex-scheidsrechter Jan Kei-
zer die het beste als 'Wig' omschre-
ven mocht worden. De scheidsrech-
ters toonden zich in ieder geval letter-
lijk in hun kruis getast en deelden de 
VVCS mede geen prijs meer te stellen 

Osag 
beste 

scheidsrechter: 
1. lgnace van Swieten 23% 
2. Bep Thomas 18,5% 
3. Frans Houben 13,75% 
4. John Blankenstein 8% 
5. Jaap van der Niet 6,75% 
6. Ab Schuurmans 6,25% 
7. Arie de Munnik 5% 
8. Cees Bakker 4,75% 
9. Hans Blom 3,5% 

10. Chris van der Laar 3,25% 
(rest: 7,25%) 

op nóg een verkiezing. Aldus ge-
schiedde. Op het volgende VVCS-
voetbalgala, straks in februari, dus 
géén verkiezing van de beste scheids-
rechter van het jaar, evenmin trou-
wens als een optreden van Gerard 
Cox. Omdat de mannen in het zwart 
echter een wezenlijk en dikwijls door-
slaggevend deel uit blijven maken van 
het circus dat betaald voetbal heet 
(denk bijvoorbeeld aan het tumult 
rond AZ-DS'79 en Feyenoord-Roda 
JC), leek het  VI  toch een goed idee 
een speciale enquête te organiseren 
onder precies diegenen die weekein-
de in-weekeinde uit het meeste met de 
scheidsrechters te maken hebben. De 
spelers dus. 
Die spelers blijken nog steeds een 
voorkeur te hebben voor de aanpak 
van 'gevoelsmen' Ignace van Swie-
ten (foto) die verreweg het beste 
scoort: 23% van alle stemmen, Van 
Swieten wordt gevolgd door Bep Tho-
mas die tijdens het competitieduel 
tussen PSV en FC Groningen op 21 
december 1988 voor het laatst zijn 
scheidsrechtersfluit hanteerde. Zoals  
VI  enkele weken geleden al schreef is 
Frans Houben zonder enige twijfel de. 

Uitslag 
slechtste 

scheidsrechter: 
1. Minne Modderman 14,66% 
2. Roelof Luinge • 12% 

Jan van Mierlo 12% 
4. Gees  Bakker 11,66% 
5. Chris van der Laar 9,33% 
6. Wim Egbertzen 6;33% 

Jan Hobé 6,33% 
8. Arie de Munnik 6% 
9. Hans Reygwart 4,33% 

10, Hugo Luyten 
(rest:14,03%) 

3,33%  

Samenstelling: Arthur Gelinl< 
'coming man' van het vaderlandse 
scheidsrechtercorps, Met 13,75% van 
de stemmen legt hij beslag op de der-
de plaats. Komend jaar zal Houben 
ook zijn debuut maken in het interna-
tionale voetbal. Samen met Jaap Ui-
lenberg is hij door de FIFA op de inter- 
nationale 	scheidsrechterslijst 	ge- 
plaatst. Op die lijst komt na een afwe-
zigheid van één jaar ook weer de naam 
van Cees Bakker voor zodat Neder-
land nu zeven internationale scheids-
rechters telt, te weten Cees Bakker, 
John Blankenstein, Wim Egbertzen, 
Frans Houben, Chris van der Laar, Ig-
nace van Swieten en Jaap Uilenberg. 
Het slechtst van alle scheidsrechters 
scoort Minne Modderman, Ondanks 
het feit dat er bij de meeste spelers de 
nodige schroom bestond om de in hun 
ogen slechtste scheidsrechter aan te 
wijzen (je weet immers maar nooit 
wanneer je zo'n man weer tegenkomt) 

Regelmatig onderhoud 
kostveel geld. 
Speel daarom Lotto en Toto in uw 

eigen vereniging. 

1•41exteno 

U vult daarmee 
onze clubkas. 

Voor de  em  dronden plaatsen zich: 
- de nummers één en twee van de groepen 3,5,  
Son?  (de groepen die bestaan uit vijf ploegen). 
- de nummers één van de groepen 1,2 en 4 (de 
groepen die bestaan uit vier ploegen). 
- de beste twee van de nummers twee uit de 
groepen 1, 2 en 4 (de groepen die bestaan uit 
vier ploegen). 
De beste twee worden bepaald door: 1, het be-
haalde aantal punten; 2. het doelsaldo; 3. het 
aantal gemaakte doelpunten; 4. één beslis-
singswedstrijd op neutraal terrein. 

DE 'OMER TWEE' GROEP: 
1, 	NEDERLAND 2 1 	1 03 1-0 
2, 	Polen 1 1 	0 0 2 1-0 
3. 	Denemarken 2 0 2 0 2 1-1  

hielden sommige clubs zelfs nog een 
pleidooi voor het feit dat scheidsrech-
ters ook fouten kunnen maken en 
daarop niet be- of veroordeeld moeten 
worden. Hoe dan ook, nieuweling Min-
ne Modderman komt duidelijk naar vo-
ren als de minst populaire scheids-
rechter. Hij wordt gevolgd door Roelof 
Luinge en Jan van Mierlo, niet toevalli-
gerwijs allebei onlangs betrokken bij 
uit de hand gelopen wedstrijden. Cees 
Bakker en Chris van der Laar, toch 
twee van de meest geroutineerde 
scheidsrechters in ons land, scoren 
ook verrassend slecht, Twee andere 
routiniers, John Blankenstein en Jaap 
van der Niet, handhaven zich weer 
zonder veel problemen onder de door 
de spelers meest gewaardeerde 
scheidsrechters terwijl Ab Schuur-
mans van alle nieuwkomers de beste 
indruk heeft gemaakt. De tweede helf 
van het seizoen zal moeten uitwijzen 
hoeveel waarde aan deze enquête kan 
worden gehecht. Voor de volledig-
heid: in de verkiezing van de beste 
scheidsrechter werden 400 stemmen 
uitgebracht, in de verkiezing van de 
slechtste scheidsrechter werden ech-
ter 300 stemmen uitgebracht. 

GROEP 
31-08-88: 	Finland-West Duitsland 0-4 
14-09-88: 	Nederland-Wales 1-0 
19-10-88: 	West Duitsland-Nederland 0.0 
19-10-88: 	Wales-Finland 2-2 

DE STAND IN GROEP 4: 
1. West Duitsland 	2 	1 	1 	03 4-0 
2. NEDERLAND 	2 1 	1 	03 1-0 
3. Wales 	 2 	0 	1 	1 	1 2-3 
4. Finland 	2 	0 	1 	1 	1 2-F  

PROGRAMMA: 
26-04-89: Nederland-West Duitsland 
31-05-89: Wales-West Duitsland 
31-05-89: Finland-Nederland 
06-09-89: Finland-Wales 
04-10-89: West Duilsland-Finland 
11-10-89: Wales-Nederland 
15-11-89: West Duitsland-Wales 
15-11-89: Nederland-Finland 

- 12 - 



Op 16 december 1988 was de 4
e 
schut-

jaswedstrijd in de kantine van D.W.P. 

met 24 deelnemers. 

De prijzen werden alsvolgd verdeeld: 

 

Winnaarsronde: 

 

1. J. van Hes en J. Jager 

2. J. ten Boom en S. v.d. Molen 

Poedelronde: 

 

Verliezersronde: 

       

       

1. P. Hogenberg en H. de Vries 	I. H. Mulder en M. Modderman 

2. H. Zwier en B. Zwart 
	

2. H.L. de Jong en M. Rondhout 

Op 6 janauri volgde de 5e  ronde met 28 deelnemers, na deze wedstrijd 

gingen de volgende personen met de prijzen naar huis: 

Winnaarsronde: 	Verliezersronde: 

1. R. Vaartjes en IJ. Dikkerboom 1. J. Vermaning en S. v.d. Molen 

2. Jetze de Vries en J. de Jong 	2, H. Zwier en J.C.P. de Vries 

Poedelronde: 

1. J. van Hes en J. ten Boom 

2. M. Modderman en P.K. de JOng 

De competitielijst na 5 ronden wordt nu aangevoerd door: 

1. Sjoerd van der Molen 	34 punten 

2. H. Mulder 	 32 punten 

3. Jitze de Vries 	30 punten 

4. Joke van Hes 	28 punten 

5. Jan ten Boom 	26 punten 

6. Harm  Zwier en IJme Dikkerboom elk 22 punten 

B. de Vries 

e 	e 	 . 	0 	 . 	0 	. 	. 	• 	0 	0 	• 	. 	0 	 . 	• 	. 	. 	•  

TE KOOP 

Nieuwe  PUMA-voetbalschoenen type goal 1336 

NIET GEDRAGEN, NIEUW MODEL MAAT 9 (42.5) 

VOOR DE PRIJS VAN, EN LET NU GOED OP 	f 70,--

Te bevragen bij: 05138 - 12074  

If 	1111 ,11 

 

0.1) 



ALGEMENE RESULTATEN BESCHOUWING OVER HET 1
e 
HALF JAAR VAN HET 2

e 
ELFTAL 

VAN D.W.P. SPELEND IN DE RES, 3
e 
KLAS K.N.V.B. (tot de winterstop). 

De eerste competitiewedstrijd thuis tegen C.V.V.O. gewonnen met 3-1. 
Een geweldig begin dat "misschien" de basis wel is geworden. 
Het elftal kreeg hierdoor zelfvertrouwen, en dit is de basis om veel 
punten te halen. 
Na de eerste uitwedstrijd tegen Blauw Wit gingen we met de gedachte 
een gelijk spel te behalen, dit lukte 1-1. 
Derde wedstrijd thuis tegen C.S.L.; eerste helft een beter C.S.L.; 0-2 
achter maar na een alles of niets aktie en magnifieke eindspurt toch 
nog 2-2 (dit was een morele overwinning). 
Die morele overwinning gaf ons het vertrouwen om met goede moed richting 
IJlst te reizen, een 1-4 overwinning was het resultaat. 
We waren nou in de "winningroes". 
Wolvega kwam thuis op bezoek en werd met 4-1 en nul punten naar huis 
gestuurd. 
De volgende thuiswedstrijd eindigde in 1-1; een technisch beter spelend 
Zeerobben, waar we achter de feiten aanliepen, maar toch een verdienste- 
lijk gelijkspel. 
Direkt hierna de moeilijke uitwedstrijd tegen aartsrivaal Joure,  hie  
werd met 2-1 verloren na een ongelukkige wedstrijd van de scheidsrec..6. er 
Hut uit Assen, deze EERSTE NEDERLAAG WAS VOOR DE JONGENS ONVERDIEND. 

Om het zelfvertrouwen wat op te vijzelen werd S.D.S. thuis met 5-1 
verslagen, de negende wedstrijd uit tegen Drachtster BOys werd met 1-3 
gewonnen. 
De tiende wedstrijd was eigenlijk één om snel te vergeten want iedereen 
was al bij de volgende wedstrijd tegen koploper Hv. Boys. 
Maar eerst zou O.N.T. nog wel "even" worden verslagen, helaas deze uit-
wedstrijd werd met 0-1 verloren. 
Daar was dan de laatste wedstrijd van de 1

e 
helft competitie tegen 

koploper Heerenveense Boys. 
Iedereen was al 14 dagen van te voren geconcentreerd; omdat iedereen 
keihard werkte en zijn taak uitvoerde was dat wel de mooiste overwinning 
tot nu toe (2-1 winst). 
Voor deze wedstrijd werden ons nog nieuwe trainingspakken aangeboden doo/ 
MEERMARKT A. VAN ZWOL. 
(Red. Deze wedstrijd werd gespeeld in blauw glansshirts welke zijn van 
NOPPERT TILT vandaar misschien deze glansrjke overwinning). 

Voor de winterstop hebben we nog 2 wedstrijden gespeeld, de uitwedstrijd 
tegen Wolvega 2 verloren we met 3-2 omdat we niet bij de les waren, 
en te laat begonnen te voetballen. 

De laatste thuiswedstrijd tegen Blauw Wit eindigde na een 3-0 voorsprong 
nog in een 3-3 gelijkspel. 

Als we de balans opmaken komen we tot de volgende cijfers: 
4 thuisoverwinningen 
3 geljke spelen thuis 
thuis niet verloren 

totaal  

- 2 uitoverwinningen 
- 1 gelijkspel uit 
- 3 uitwedstr. verloren 
13 wedstrijden 

punten 
4 punten 

16 punten 

12  

Een geweldige prestatie; vooraf had niemand durven dromen, achteraf 
gezien de wedstrijden misschien zelfs 3 a 4 punten meer kunnen hebben. 
Een prachtig uitgangspunt voor de 9 resterende wedstrijden na de winter. 
Als IEDEREEN KOMT TE TRAINEN EN BIJ DE LES BLIJFT ZIEN WE DE 2e HELFT 
MET HET VOLSTE VERTROUWEN TEGEMOET',Ifft, 
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„BONTEKOE" 	- 

De Buntekoe 
Midslraal 106  -.lame  

Tel.05116-11568 
„Gut" zegt u „die heb ik nog nooit gezien!" 
Meer els u iers bij hem proeft. 
Weetunetweer,fflisschien" 
Van vers ijs, snacks en (rieten. 
Kan men dagelijks genieten. 

En de deur staat altijd open 
om er gezellig een pilsje te kopeni 

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

DE BONTEKOE „Us  mem  Ian 'e lower"  

In het harte 
van Joure staat de 

Vote  toeristen komen er 
jaarlijks naar toe. 

c8Icarster Rijschool Combinatk 

KOM VOETBALLEN! 

WORDT LID.. 
welkom hij 	 

voetbal de , 
vereniging  with  

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

KRUIDKOEK. 	 

dat gaat erin als Ketellapper ! 



Pluimveebedrijf en eierhandel 

TH.VISSER & ZN. 
I DE SPEELBOOM 

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

J.Veldstraweg 19- Ouwslerhoule 
Telefoon 05137-1369 b.g.g. 1732 

	 C0111;fc  14ercnvivn 

Burg. Kuperusplein 59 

Telefoon 05130 -24899 

Elke dag verse croissants, frans 
stokbrood, Italiaans softijs, 
vaniLle roomijs. 

C 	D:1  
voegbedrijf en gevelrestauratie 

Fok  27 / 8441 BM H eerenveen  
Telefoon 05130-25893 

irroi-ssariterir 

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

met melkproducten doordeweekse 
en boott5Whappen 

DAGELIJKS VERSE groenten en fruit 
Jelle de Jong 	rii4orgir-- Jan Stuiver 

tel. 05137-1707  ,Fririglir tel. 05137-1070 
Folie 3 	Pr. Marijkeweg 35 

Café-Restaurant - Zaalaccommodatie 

„HET ANKER" te Scharsterbrug 
Hollandiastraat 50 

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

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

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

Sigaren Magazijn 'T 
HET (MOOTS re ASS OfITIMIIT 510/Vell ell 510A1TEFTell 

V! tf5 COMPUTE 50FITEMMI 
"COMPAErletl"  "OUD KAMPEN"  ert "BALMORAL" 

CON  UW  ItILOVERADIIC5 V0011  TOTO  CH LOTTO 
eN W  

JELLE VAti DELDEll 
MIDSTRAAT 63 JOUR -1.0.  JOUSTER  TOREN 

f 

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 

*‘1005:t 
eokevesket1100 

OSCO
Ol,  De Os-ceig34k1F.S. 

 

SPORTHUIS 
DE LEEUW 
DRACHT 56 -58 
HEE RE NVEEN 
TELEFOON 22418 



vervolg verslag tweede elftal. 

De doelpunten werden als volgt gemaakt: 

Johannes (killer) Hogenberg 10x, Jan Dijkstra 3x, Jolt Jager 3x, 
Lieuwe Schotanus 3x, Marco Visser 3x, Jan MUlder 2x, Sjouke MUlder 2x, 
Anne van der Werf 2x, Auke Bosma  lx,  Franke Sloothaak  lx,  Jan Vaartjes  
lx,  totaal 31 stuks. 

De keepers hebben de tegendoelpunten alsvolgt verdeeld (19 tegen)  
Durk  Jager 	9 wedstrijden --- 15 tegen 
Jan Knijpstra 	4 wedstrijden --- 4 tegen 

We hebben de volgende spelers gebruikt: 
Jog. Hogenberg 12x, Lieuwe Schotanus 12x, Jan M. BIjker 11x, 
Jan MUlder 11x, Anne van derWerf 11x, Jan Vaartjes 10x, Sj. Mulder 10x,  
Durk  Jager 9x, Jan Dijkstra 9x, Douwe Dijkstra 8x, Bertus van Zwol 8x, 
Jolt Jager 7x, Aiko  Nieman  6x, Jan Knijpstra 4x, Roel Roffel 4x, Auke 
Bosma 4x, Marco Visser 2x, Lammert Veen 2x, Geert Veenstra  lx.  

De trainingen werden als volgt bezocht: 
Anne van der Werf 30x, Lieuwe Schotanus 27x, Jan Vaartjes 27x, Jan M. 
Bijker 26x, Sj. Mulder 23x, Joh, Hogenberg 19x, Jolt Jager 18x, 
Douwe Dijkstra 18x, Jan Dijkstra 13x, Aiko  Nieman  12x, Jan MUlder 11x, 
Marco Visser llx, Lammert Veen 7x, Bertus van Zwol 4x  (mil.  dienst). 

Egbert Jager leider D.W.P. 2. 

" • " • 	• ' • " • • • " 	• • 	* " 	• 	e o o  

AAN DE REDAKTIE van het D.W.P. clubblad. 

Zou het ook mogelijk zijn om eens wat foto's van onze jeugdelftallen 
in de kantine op te hangen? 
We zouden het zeer op prijs stellen, daar er alleen maar foto's van de 
senioren hangen want wie de jeugd heeft heeft de toekomst. 
Bij voorbaat onze dank. 

Namens de ouders van onze jeugd. 

Uit betrouwbare bron hebben wij vernomen dat dit briefje komt van enkele 
vrouwen van spelers uit het vierde elftal, dit tijdens een feestje in de 
kantine. 
Onze eerste vraag is nu: Wie van deze vrouwen heeft een zoon welke voet-
balt bij D.W.P.? 
Voor de toekomst kunnen wij zeker wel enkele foto's nemen van onze jeugd-
elftallen. 

redaktie. 

TILT UP SYSTEEM 
NOPPERT BV 

HEEREN VEEN 
Industrieterrein 't Kanaal 
Wetterwille 23 
8447  GB  Heerenveen 
TeL 05130-23867 

NOPPERT TILT UP 

dankende voor: 

de sponsoring van de 
jeugdzaalvoetbalwedstrijden 

alsmede voor het 
beschikbaarstellen van de 

reserveshirts. 

- 15 - 

TO  LT  UP SYSTEEM 
MOPPERT BV 
HEEREN VEEN 

Industrieterrein 't Kanaal 
Wetterwille 23 
8447  GB  Heerenveen 
Te1.05130-23867 



irtiet geschokt 	
'Zaterdagse bijlage Leeuwarder Courant - 14 januari 1989 ginne Modderrnan 

verkiezing tot `stechtste 
scheidsrechter 

van het jaar' 

SPegel 

Arbitreren blijft altijd een 
kwestie van balanceren om het 
juiste moment te kiezen als het 
nodig is een gele of rode kaart te 
trekken, aldus Modderman.  .,It  is 
de keunst om presys op dat mo-
mint dy dissiplinère straf te jaan 
dv't nedich is. Mar 30M5 bist krekt 
elites te betiid, soms krekt efkes te 
let.  It  is foaral yn  it  begjin rnuoilik 
om dy ynskatting te meitsjen." . 

Modderman heeft ook geleerd 
dat hij horende doof moet zijn. 
Voetballers zijn er meesters in 
scheidsrechters *soms de meest 
verschrikkelijke ziektes toe te 
wensen. De oren dicht en stoïcijns 
blijven, luidt het credo van Minne 
Modderman. „Hoe fange jo emo-
sjonele reaksjes op as jo yn de léste 
mintít in bal op de stip lizze. Elke 
spiler ándergiet dat "wer  oars, it  
binne allegear ferskillende par-
soanlikheden. Dérom is  it  goed 
datst kennis hast fan  it  minsklik 
gedrach fan fuotballers. Datst 
witst hoe as dy en dy reagearret. 
De ien is emosjoniel. de  oar  rint dy.  
sunder  wat te sizzen sa foarby. 
Réstich bliuwe en fan dérát in be-
paalde átstrieling ha is myn tín-
derfining. ik sil ek altiten fat-
soensnoarmen yn acht nimme. 
Noait skellend of flokkend yn  it  
fjild stean." 

De cijfers die wekelijks aan 
spelers en scheidsrechters 
uitgedeeld worden in het 
meest gelezen 
voetbalweekblad van dit land, 
deren Minne Modderman 
ogenschijnlijk niet. Spelers en 
scheidsrechters worden in een 
cijfer beoordeeld. 
Modderman:  ,,It  is sa 
neatsizzend. In sifer is sa 
subjektyf, fyn ik.  It  hinget der 
foaral fan 6f hoe faak asto yn 
in wedstrijd in giele as reade 
kaart  joust.  Do kinst 
trijentweintich minsken 
anmooglik in sifer jaan, dat 
bestiet net. As wy as 
skiedsrjochters in acht yn  VI  
krije wurde wy al wat bang, 
want dan sil  it by  de 
,,vaarnimmer wol wer wat 
minder wêze, sizze wy dan. 
Sifers binne sa 'interpretabel'. 
En as ik dér as beste 
inkommen wie?  Hie my  ek  
neat  sein." 

• Modderman, hoofd arbeids-
voorwaarden en personeelsbeleid 
bij Noord-Nederland, omschrijft 
zijn stijl van arbitreren als gedeci-
deerd en consequent. Hij geeft 
echter toe dat het ook wel eens 
een beetje riekt naar een bepaalde 
vorm van arrogantie. Een beetje 
de stijl van Jan Keizer, de par-
mantige en nu uitgefloten Volen-
dammer imiterend. Modderman: 
„Jo imitearje op dit nivo gjin 
minsken. Miskien  hat it  wat mei 
myn wize fan "rinnen te krijen, 
dan krije jo in bepaald stigma. 
Mar op je fjirtichste feroarje jo je 
rinnen net mear." 

Vaak hanteerde Modderman 
ook een brede  'smile',  maar het la-
chen is hem intussen vergaan. 
„Dat laitsien fan  my  waard ek 

faak átlein as arrogánsje, mar  it  
wie mear in foarm fan nervositeit. 
Mar dat doch ik no net  mean"  Het 
predikaat 'slechtste scheidsrech-
ter' heeft hem overigens nogal 
wat publiciteit opgeleverd. „Ik  
bin  gauris frege foar ynterviews," 
zegt Minne Modderman grijn-
zend. 

Hij blijkt veel eelt op z'n ziel te 
hebben. „Ik doch gjin konsesjes 
wat myn styl fan lieding jaan oan-
belanget. Ik  hear by  de jongerein  
Cinder  de skiedsrjochters, soks kin 
in kear barre.  Irk  kin gelokkich 
analvtysk tinke, ik wit dus wol  by  
hokker klubs  it  wei komt dat ik in 
minne namme ha.  It  fait  my  trou-
wens noch ta, want neffens myn 
berekkenings  hie  ik ek noch trije 
stimmen mear ha moatten." 

Sinds anderhalf jaar leidt hij wedstrijden in het betaalde 
voetbal. Staat op de B-lijst van scheidsrechters. Minne 
Modderman (40) uit Oudehaske, die zichzelf omschrijft als 
work-aholic en voetbaldier, haalde recentelijk (negatieve) 
publiciteit. Hij werd door de spelers uit het betaalde voetbal 
tijdens een enquête uitgeroepen tot de slechtste scheidsrechter 
van het seizoen. Hoewel het innerlijk van een mens vaak 
moeilijk te doorgronden valt,  zest  Modderman allerminst onder 
de indruk te zijn van die uitverkiezing. 

'As soks as minst 
populèr ûtlein 
wurdt, fyn ik  
it  in earetitel' 

De rapporten over Modderman 
van de waarnemers lijken het te-
gendeel van de enquête in te hou-
den. ..Ik fluitsje no oardeljier en 
ha fiif 'earedivyzjewedstriden ta-
wezen krigen, Dér wiene net de 
maklikste  by,  lykas PEC Zwolle 
tsjin FC Utrecht. Mar soks  twinge  
jo 6f. ik  bin  der wol wis fan dat dit 
in skoftsje trochwurkje sil, ik 
wurd straks yn  it  fjild mei dizze 
enkête konfrontearre. Mar dér 
wapenje ik  my  wol tsjin." 

Minne Modderman raakte 
vooral in opspraak toen hij tijdens 
Emmen-Heracles drie spelers een 
rode en vier een gele kaart pre-
senteerde. Emmen-trainer Ben 
Hendriks werd door hem naar de 
tribune verbannen. Emmen haal-
de nadien Modderman door het 
slijk. „Krityk, ik ha der net safolle 
problemen mei. Do witst datst der 
mei te krijen hast. In skiedsrjoch-
ter  moat  no ien kear elke wed-
strijd wer wer impopulére maatregels 
nimme." 

Ongelukkig 
Overigens zal iedere scheids-

rechter naar eer en geweten zijn 
beslissing nemen. Ook al valt die 
soms wel eens wat ongelukkig uit. 
„Fansels nimme jo soms fer-
kearde beslissings," geeft Modder-
man toe. .,Mar moatst ek wat ge-
lok mei ha. Moatst adekwaat be-
slissings nimme. pats, fluitsje. En 
dan tinkst in sekonde letter fan:  
hie  ik moar trochspylje litten.  It  is 
goed om in fout ta te jaan. Net  by  

„Fansels is  it  sa datst troch de 
media kritysk folge wurdtst. Mar 
asto dy dat oanláken eiest, bist eau. 
átfluite. Moatst sels-  ek kritS,sk 
wêze, dy elke wedstrijd wer in 
spegel foarhálde. Ja. skiedsrjoch-
ters wurde beynfloede troch be-
paalde omstannichheden. ik ha 
yn  it  ferline ek wolris hán dat  it  
net klikte. Foar mysels gie  it  goed, 
mar  it  publyk fluite omraak en de 
spilers kankerden. Wér leit dan 
de oarsaak fregest dy 61? Minsken 
binne maatskiplik mániger wur-
den en dat fynst werom op  it  fuot-
balfjild. Dér moatte skiedsrjoch-
ters op antisipearje kinne. In, 
skiedsrjochter  moat  gjin plysje-
man weze. mar in spullieder. Mar 
wol ien dy't de moed  hat  om impo-
pulêre beslissings te rrimmen." 

De 	Belangenvereniging 
Scheidsrechters Betaald Voetbal 
heeft vorige week via ex-scheids-
rechter Egbert Mulder een fronta-
le aanval ondernomen op Leo van 
der  Kroft,  voorzitter van de ' • 
delijke scheidsrechterscommi 

Van der  Kroft  wordt een dictato-
riaal bewind verweten. „Scheids-
rechters hebben het gevoel in de 
middeleeuwen te !even," aldus 
Mulder. Modderman betreurt de 
'actie van Mulder. is het er ook 
niet mee eens. Hij bestrijdt. dat 
scheidsrechters aan het begin van 
het seizoen een 'dwangmatig flui-
ten' opgelegd hebben gekregen. 
Modderman: .,Der is allknnich yn 
advysearjende sin praten fan: *sa 
soe  it  moatte'. Dér ha de sk;eds- 
rjochters folslein 'ja' op se 	Oy 
wize fan fluitsjen  hat  fe, .,ten 
dien.  It  fuortskoppen fan de bal en 
mear fan datsoarte ráneferskyn-
sels is minder wurden. Dat kin ik 
echt merke." 

Plezier 
De betekenis van een scheids-

rechter wordt wel eens overschat, 
vindt Modderman. Een arbiter 
zou onopvallend bezig moeten 
zijn, maar de praktijk leert dat de 
' • -1 -nan vaak een zwaar stempel 
op eert svedstrijd drukt. Scheids-
rechters zijn ambitieus, Modder-
man erkent daarop geen uitzonde-
ring te maken. Wedstrijden flui-
ten in het betaalde voetbal vergt 
veel extra tijd en inspanning. 
Evenwel, de nadelen wegen niet 
op tegen het plezier dat hij aan het 
arbitreren van voetbalwedstrij-
'den beleeft. Daar kan ook deze en-
quête weinig aan veranderen. 

„Ik  bin  de fuotballerij enoarm 
tankber," zegt Minne Modder-
man. „Ik ha as grinsrjochter mei 
nei Hongarije west bar de Euro- 
pacupwedstriid 	Honved -Celtic. 
Soks meimeitsje is skitterend. En 
dy oare dingen sa as dy enkéte? 
Elkenien komt wol in kear oan 
bar. Mar as 'slechtste scheidsrech-
ter' fertaald wurdt as minst pomt-
lér, dan fyn ik dat in earetitel. 

GERRIT KLOOSTERMAN 

heech en  by leech  folhálde dat  ft  
goed wie, foaral net as de bewiis-
lést  oars  bliken docht." 

Balanceren 
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Wedstrijdverslag D.W.P. 4 - Makkum 

Op zaterdag 10 december 1988 was Makkum bij ons op bezoek. Deze 

club heeft altijd een arsenaal van spelers, want je treft haast 

nooit dezelfde spelers in het veld aan. 

Onze elftalleider had ons reeds gewaarschuwd. Tijdens de wedstrijd-

bespreking bleek dat Wietse Toering de griep had en dus niet mee 

kon voetballen en dat onze spits W. Krist een weekendje naar Center 

Parcs was om weer wat op scherpte te komen. 

Dit had tot gevolg voor wat omzettingen in de ploeg. Harry Visser 

speelde nu voorstopper maar paste zich moeiteloos aan wat betreft 

het hoge tempo.  

Rolf  Eppinga speelde weer op rechtshalf en Klarenbeek ging naar de 

rechtsbuiten. Voordat de aftrap zou plaats vinden, had de scheids-

rechter het laten afweten. 

Na wat telefonisch heer en weer gebeld te hebben, wat helaas niet 

baatte, fluitte onze leider deze wedstrijd EN HOE. 

Na het beginsignaal golfde het spel zich richting het doel van Mak-

kum. De ene aanval na de andere en dit resulteerde in het eerste 

doelpunt voor D.W.P. gemaakt door Klarenbeek. 

Na dit doelpunt volgden nog weer twee doelpunten, gemaakt door Harry 

Visser en gén daarvan was zo mooi dat zelfs de scheidsrechter stond 

te juichen en te springen, en waarom ook niet. 

Hierna volgden nog een tweetal doelpunten door Johannes Heeringa. 

Deze bediende Bouke de Jong nog een paar maal en deze scoorde zelfs 

drie maal. En nog was de maat niet vol want Menno Visser en Klaas 

Huisman maakten er ieder ook nog gén. 

Makkum scoorde maar gén maal zodat de eindstand was: 10 - 1. 

Uw verslaggevey, 



DWP schiet tegen Makkum 
tilt .zijnSiof met 7-0 
SINT JOHANNESGA - Het laagge-
ldasseerde Makkum was afgelo-
pen zaterdag in Sint Johannesga 
te gast bij DWP. Dit was de laatste 
wedstrijd vóór de winterstop. Voor 
DWP was er alles aan gelegen een 
positief resultaat neer te zetten 
om zodoende de hoge portie op de 
ranglijst te handhaven. Net  als in 
het begin van de competitie tegen 
WWS zorgde de thuisclub ook nu 
voor vuurwerk. Het tegenvallende 
Makkum werd met maar liefst 7-0 
afgedroogd. Daarmee was de 
tweede zevenklapepr van het sei-
zoen een feit. 

Om half drie werd de wedstrijdbal, 
aangeboden door De Jong Auto-
schade Heerenveen, aan het rollen 
.gebracht. Het waren de gasten die 
de eerste kans van de wedstrijd kre-
gen. In de 3e minuut verzond een 
•Makkum-speler een voorzet op 
maat naar een medespeler. Laatste 
man Willem van der Wal kon nog 
net redding brengen en behoedde 
zijn ploeg voor een snelle achter: 
stand. 
Hierna kwam Makkum de gehele 
verdere eerste helft niet verder dan 
én afstandschot, dat doelman 
Mindert Mulder niet kon veron-
trusten, Reeds in de 10e minuut 
kwam DWP op voorsprong. De al-
tijd hard werkende Klaas Huisman 
kon na een uitstekende DWP-
Mnval de bal voorzetten. Tot drie 
maal toe werd de bal van de lijn ge-
htald, maar uiteindelijk was het  
Aline  Haven die doeltreffend uit-
háalde, 1-0. 

De thuisclub bleef drukken op het 
doel van van Makkum, doelpunten 
vielen er echter vooralsnog niet te 
bewonderen. In de 27e minuut had 
Jurrit Visser de mogelijkheid voor 
de 2-0 te zorgen. Na een prima com-
binatie tussen Klaas Huisman en 
Jappie van lies werd de bal door 
Jappie voorgezet, waarna Jurrit 
keihard op de vuisten van de Mak-
kum-doelman schoot. In de 30e mi-
nuut was het eindelijk wel raak. 
Klaas Huisman bediende Egbert 
Pasveer op maat en deze scoorde 
een werkelijk prachtig doelpunt, 
2-0. Tot de rust kreeg DWP nog di-
verse kansen de strijd al in de eer-
ste helft te beslissen, maar het 
bleef bij de 2-0. 
De tweede helft was nog maar 4 mi-
nuten oud of het was al 3-0. De laat-
ste man van Makkum verspeelde 
de bal aan Egbert Pasveer, die 
Klaas Huisman vond. Klaas bracht 
op zijn beurt Harry van der Velde in 
stelling, die simpel voor 3-0 kon 
aantekenen. De gasten probeerden 
nog wel de bakens te verzetten, 
maar kwamen er eigenlijk hele-
maal niet aan te pas. Doelman Min-
dert Mulder kreeg behoudens enke-
le terugspeelballen keen enkel 
werk te verrichten. 
In de 19e minuut soleerde Egbert 
Pasveer na een inworp van Harry ; 
van der Velde door de Makkum- • 
defensie en maakte beheerste 4-0. 
Rintje Heeringa en Anne Haven 
werden gewisseld voor Jacob Iles-
sels en Gjalt Jager. Het duurde tot 
de 33e minuut voordat het publiek 
wederom kon juichen. Jacob Hes- 

sels passeerde de uit zijn doel geko-
men Makkum-keeper en Egbert 
Pasveer was er als de kippen bij om' 
met zijn derde treffer DWP op  eon  
riante 5-0 voorsprong te brengen. • 
In de 41e minuut werd het zelfs 
Jurrit Visser wilde alleen richting, 
doel en werd binnen de 16 meter lij-
nen neergehaald. De toegekende' 
penalty werd door Willem van der 
Wal benut. Gjalt Jager kon de ze-
ven vol maken, maar bt randde op de 
keeper. In blessuretijd War) het Ja-
cob Hessels die de zevenklapper tot 
stand bracht, zodat de verdediging 
van de gasten volledig was wegge-
speeld, 7-0. 

DWP, staande op een tweede plaats 
achter koploper Zeerobben, kan' 
met een gerust hart de winters' 
ingaan. Het tweede deel van ,.. 
-Jompetitie zal ongetwijfeld nog een 
spannende strijd opleveren. 4A is 
3en klasse waarin iedereen van ie-
lereen kan winnen en een uitge-
3proken favoriet is dan ook (nog) 
niet aan te wijzen. 

4e klasse A KNVB zaterdag: 
VVI - Zeerobben 3-1, De Walde - 
Hubert Sneek 1-1, SDS - Oudega 
W afg., DWP - Makkuni 7-0, YVC - 
WWS 0-1, Griffioen - CVVO 1-2. 
Stand: 
Zeerobben 13 7 3 3 17 28-19 DWP 13 7 2 4 18 29.21 VVI 13 13 3 4 18 31-24 Griffioen 13 5 5 5 15 28-20 Hubert  Snook  13 5 4 4 14 28-18 CVVO 11 5 3 3 13 21-14 SDS 11— 5 3 3 13 23-19 Oudega W 12 4 3 5 11 '18-18 YVC 13 4 2 7 10 17-20 du Walde 13 3 3 7 9 19-28 Makkum 13 3 3 7 9 , 	'9 WWS 12 3 2 7 8 , 	.2 

Op 27 januari was de 6e  competitie-wedstrijd 
kaarten in de D.W.P.-kantine met 22 deelnemers. 

De uitslag was: 
Winnaarsronde:  
1. H.L. de JOng en R. Vaartjes 
2. M. Rondhout en H. Mulder 

Verliezersronde:  
1. mevr. Mulder en J. van hes 
2. Jitze de Vries en J. Jager 

Poedelronde:  
1. B. de Vries en S. Mulder 
2. P. Hogenberg en J. Vermaning 

De competitie-lijst wordt nu aangevoerd door: H. Mulder met 42 punten, 
tweede zijn Jitze de Vries en J. van Hes met elk 36 punten. 
Gevolgd door S. van der Molen met 34 en R. Vaartjes met 28 punten.  
em  J. ten Boom met 26 punten. 

B. de vries. 



klasse I 
1 	H.j.S.C. 
2 	H'veense 

Irnsum 1 
4 	C.V.V.O. 4 
5 	D.W.P. 5 
6 	V.V.I 3 

.1.2.45 
1.2.7.!;C) 
1.3..30 

.1.2.45 
1.2.45 

(029) 
4 
Boys 7 

11 11 11 PI 	WWWWW 11 /V 11 11 11 WWWWW 11 11 11 

11.15 
9.00 
10.30 

C 

2 
3 
4 
5 
6 

13 junioren groep 6 
1 	Nieuweschoot B 3 

Langweer 131 
3 	Dei.fstrahuien 131 
4 
5 	V.V.I. 131 
6 	D.W.P. Bl 

J unioren 3e klasse K 
Workum C2 	11.00 
D.W.P. Cl 	10.00 
R.E.S. C2 	11.15 
0.V.C. Cl 	11.00 
Bakhuizen Cl 	11.00 
N.O.K. Cl 	10.00 

1 maart 
0 maart 
15 maart 
22 maart 

april 
12 april 
19 april 
26 april 

Bijzondere data: 

Europacup 1, 2, en 3 ---kwartfinales 
Kwartfinales beker (betaald voetbal) 
Europacup 1,2 en 3 	---kwartfinales 
Nederland - Rusland (vriendschappelijk) 
Europacup 1,2 en 3 --- halve finales 
Halve finales beker (betaald vocitbal) 
Europacup 1,2 en 3 --- halve finales 
NEDERLAND - WEST DUITSLAND (WK) 

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

KOMPETITIE-INDELING VOORjAARREEM.3 SEIZOEN 1908-1989. 

A junioren groep 1 
1 de Griffioen Al 
2 Tijnje Al 
3 Oldeboorn Al 
4 Hielpen Al 
5 1.0.P.'63 Al 
6 Broekster Boys A2 

s.c. Veenwouden Al 
8 D.W.P. Al 
9 Harkemase Boys A2 

10.00 
10.00 

11.00 
D1 11.15 

10.00 

11.00 
10.00 
1.1..1.5 
1:3.00 
9.45 

10.00 

g 

1. 

3 

4 

6  

D1 pupillen 
1 	D.W.P. D1 

Heerenveen D1 
de 131 esse D1 
Renado D1 

5 	v.v. Aengwirden 
6 	Udiros D1 

El pupillen 
D.W.P. El 

2 	de Westhoek El 
3 	Mildam El 
4 	Terhorne El 
5 	Nieuweschoot El 
6 	Heerenveen El  

1)2 pupillen 
1 s.c. Joure D4 
2 Warga D2 
3 f.c. Wolvega D4 
4 D.W.P. D2 
5 Nieuweschoot D2 
6 Hiveense Boys 1)2 

E2 pupillen 
DIO/Oosterwolde E3 
f.c. Wolvega E5 
de Blesse E2 
D.W.P. E2 
Gorredijk E2 
Nieuweschoot E3 

9.30 
10.00 
11.15 
10.00 
10.45 
10.00 

10.15 
11.15 
10.30 
11.00 
10.00 
9.45 

1 
2 
3 
4 

5 
6 

pupillen 
Irnsum F3 
v.v. Aengwirden Fl 
s.c. Joure F3 
D.W.P. Fl 
G.A.V.C. F3 
Delfstrahuizen F2 



'9e tlee(I en sie4 iee,z utaa5 daa,zotiet 

maat eens eai ie uieten 

dal aan de dagetaad van  law«  I.esLaan 

liefile is uoataegaan. 

Gewicht 
2300 gram 

Oefenwedstrijd Boornbergum 1 - D.W.P. 2 	5-2 

Alhoewel schrijven niet mijn dagelijkse bezigheid is, werd ik na afloop 
van de wedstrijd toch aangewezen om hier een verslag van te schrijven. 
Het begin van de wedstrijd verliep aardig en er werdover en weer goed 
gevoetbald. Na 20 minuten gespeeld te hebben gooide ondergetekende in, 
dit gebeurde allemaal vlakbij het 16 metergebied, Anne van der Werf 
wist de bal door te spelen naar Sjouke Mulder, die de bal er cool intikte 
Na onze 0-1 voorsprong begon ons spel snel af te zwakken, wij hadden nog 
wel een paar kansen, maar Johannes Hogenberg kon de keeper van de tegen-
partij maar niet passeren. In de 35e minuut hadden we weer een kans, de 
bal stuiterde terug van de 16 meterlijn Lammert Veen nam deze terugkaat-
sende bal in één keer op de slof. De bedoeling hier van was natuurlijk 
dat hij de bal in de goal zou schieten, maar helaas er stond een tegen-
stander in de weg die de bal tegen de benenkreeg. Het resultaat hiervan 
was dat de bal met een enorme vaart in de verkeerde richting werd ge-
lanceerd, hier maakte hun alerte linksvoor meteen gebruik van, door er 
met de bal vandoor te gaan. Gelukkig kon Jan-Meine Bijker hem in het 
strafschopgebied met een correcte sliding neerlegeen. Tenminste dat 
vonden wij, maar ja de scheids besliste anders, en zo kwamen wij vlak 
voor rust op 1-1. 
Na rust ging het meteen de verkeerde kant op, het leek wel of Boornbergum 
verdovende middelen in onze thee had gestopt. 
Na 5 minuten spelen stonden we al met 2-1 achter, we probeerden het 
spel weer op te pakken maar dit ging niet met volle overtuiging. 
Dus werd het al snel 3-1, 4-1 en zelfs 5-1. Het was nu wel zeer 
duidelijk dat er iets moest gebeuren. 
Ik schoof op naar de voorhoede, en achterin gingen we man op man spelen. 
Door deze zet konden we het spel weer een beetje opzetten, maar meer dan 
er aan ruiken deden we niet. (waaraan ruiken Bertus? red.) 
En dat terwijl de inzet van iedereen toch boven de 100% zat. 
In de 40 e minuut kregen wij een corner op de linkerkant XXanktaxStio*kx 
knnk) (redaktie ik heb met Franke afgesproken dat zijn naam in hoofd-
letters gedrukt zou zijn s.v.p.) FRANKE SLOOTHAAK plaatste de bal 
precies daar waar ik hem hebben wou, zodat het voor mij maar een kleine 
moeite was om met het hoofd de bal in het net te laten hangen. 
Na de aftrap van Boornbergum probeerden we nog hen onder druk te zetten, 
maar de scheidsrechter had geconstateerd dat de speeltijd verstreken was, 
en floot dus af. 
Dit was een verslag van onze 5-2 nederlaag tegen Boornbergum 1 geschreven 
door: BERTUS VAN ZWOL. 

0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 

Met grote blijdschap en dank aan God, 
geven wij kennis van de geboorte 
van ons dochtertje 

cgiljhe-cYnattianne 
We noemen haar Marijke 

9 december 1988 

Jan en Tonia de Jong-Huisman 
Streek 46 - 8464  ND  Sint-Johannesga 

Tijdelijk: Ziekenhuis Tjongerschans - Heerenveen 
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leert U typen zo het hoort. 
Complete opleiding BLIND-TYPEN voor 
slechts f 295,- nu ook in St. Johannesga 

Rotsterhaule 
Voor inlichtingen: 

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

f leiJo"ww," 
	 ,„.&e:,•„#~2,..•=z&y,==,_ 

r • 	 ApsAtye 
f 	}111,4; 

RUVVVOEDER- 
BULK- 

EN 
KIPPER- 

TRANSPORT  

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

TEL. 05137-1481/1491 

De 
adver teerders 
maakten deze 

uitgave 
mogelijk. 
Bedankt 

.*********,..„...*.......,.. * * 
* fnv 	* * * 
* * * * 
* Voor alle WERKGEBIEDEN * 
* * 
* en ook voor 	* 
* * 
* UITKERINGSGERECHTIGDEN * 
* * * Want een ieder heeft 	* * 

TECHNISCH BEDRIJF 
idini

nnesnut 
 

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

ERKEND INSTALLATEUR 

* * zijn PLICHTEN maar 	* 
* * 
* 66k zijn RECHTEN. 	* 
* * * Voor inf.: W. ZWART 	* 
* * 
* STREEK 81 SINTJOHANNESGA * * * 
* tel. 05137-2019 	* 
#**************************** 



le nieuwe, -intelligente" M-F 3000 trekkerserie 

( typo,. van 45.5 tot 81 kW 
(62 - 110  pk)   

0: met 50' onelonslag 	4 
not 2- of 4-wioloandfijving 

• 00 tevolunonzue trekkerlene met 
Autotronie tranermIne,egeling 

• Sone,ge,uldsetrne velligheidskaOme 
:(beneden 75 OBIA)) met veel memo  
on  goed :OM 000. eehler en non' 

atVolgesynehrontseeede nansrmsne 
met 16. 320! 48 versnethngen: iii- 
enelhndno  ran  0.4 10( 42 tunfuve, 
voor. 	11<httlInt 

•'El•cbonie'  hefinochiing met 
.lonsolpownen voof ..1.111,11 native. 
Intkmg• In entitle svenung 

• Optre: 0.uiionic tekterpretta. 
11••1,011110, 	progoarnmeetbate 
vnelelmtegeling en vergelnkende 
mode  

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

Mechanisatiebedrijf 

Akkerman 
Streek 36 Sint Johannesga 	Teteloon 05131-12811239 

De zekerheid met prijs en 
kwaliteit góéd te zitten! 

TEXTIEL 
MEUBELEN 

STREEK 180 -ROTSTERHAULE  -TEL05137- 1310 

MASSEY  renca.esoet 

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 

pebroeders de 	oning 
oedkoop 	n  waliteit  
VOOR EEN GROOT ASSORTIMENT 

TUIN-EN KAMERPLANTEN! 
efl 

NATUURLIJK OOK VOOR 
TUINAANLEG EN ONDERHOUD 

NAAR 

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

RIJWIE LEN  

BROMFIETSEN  

TWEE WIELERBEDRIJF 

J. KRIKKE  
Streek 107 • ST. JOHANNESGA 

Telefoon 1487 

t  %4 çI 
44,

4) 
 

Vierhuisterweg 25 
	

BOERDERIJ- 
VIERHUIS 
	

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

	
BRUIN  CAFE  

Debitant der Nederlandse Staatsloterij  

IL van  Zwol 
Streek 131 Rotsterhaule 
telefoon 05137-1494 

DAMES-EN 
HERENSALON 

OguniMoolIDA_ 	 ZONNEBANK 
SCHOONHEIDSSALON 

ANNEKE 
IDITPASPOat  
INTUMADOSAL 

VOOf II  uw  SPORTZIKOOKID#IIDIN 
ow  own  GOED  AMR* 
Is  Int  Mete adman  

JAC. DE VRIES 
Dracht 32 
Himarionv•en / tel. 24960 HOGEDIJK 126- 8464 NZ ST. JOHANNESGA - TEL 05137-1818 
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