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e . 4 jaargang nr. 6 en 7 

maart en april 1989 

clubblad  "IT  WITE PEALTSJE" 

v.v. D.W.P. 

Rotsterhaule 

Allereerst wil de redaktie een volgende mededeling plaatsen: 

Onze adverteerders in dit blad willen wij bedanken voor hun spontane 
aanbod om ook dit seizoen weer een advertentie in ons clubblad te 
plaatsen, zonder adverteerders is deze uitgave niet mogelijk. 
Doch er zijn nog enkele adverteerders die hun advertentie-kosten nog 
niet hebben voldaan. Vandaar dit vriendelijk verzoek dit alsnog te 
willen doen. Bij voorbaat dank. 

LEDEN van D.W.P. 

Doet  umrinkgpon 'Worm, 

ADVER TEE RIDERS 

Mode a&oveJRilij Mao llpotdoou 

we oW ciadeffillad 

het bestuur. Allereerst besloten om zelf een 

nieuw kassa aan te schaffen, deze is intussen 

reeds bij het hek geplaatst. 

Tevens besloten om stappen te ondernemen om in- 

dien mogelijk de keukenapparatuur te verbeteren. 

Verder is besloten om de verlichting op het trai-

ningsveld een opknapbeurt te geven en zo mogelijk 

te verbeteren en uit te breiden. 

Mixtoernooi is voorlopig vastgesteld op 10 juni 1989. 

Verder is er weinig nieuws te melden. 
Vriendelijke groeten, 
C. Visser 

Deze keer weer 
een interessant clubblad met opmerkelijk veel 
wedstrijdverslagen van het tweede elftal. 
Zou dit kunnen door de goede prestaties van 
de afgelopen weken? Zelfs enkele niet meer 
kunnen plaatsen. In het volgende nummer Sjouke 
en Johannes. 
Ook in het volgende nummer een kleurplaat 
voor de jeugd, een intervieuw van de maand 
met een bekend D.W.P.-verschijnsel en hopelijk 
de Schutterslijst en Minst gepasseerde keeper. 

Als laatste opmerking wil ik plaatsen dat de 
redaktie nog enkele VRIJWILLEGERS zoekt om 
het clubblad draaiende te houden. 

- 



Ook het jeugdbestuur heeft 

weer enkele drukke maanden achter 

de rug, getuige de hieronder uitge-

werkte (gedeeltelijk) vergadering-

en. 

22 februari 1989. 

Vergadering van het jeugdbestuur 

over diverse problemen waarmee de jeugd de afgelopen weken te kampen 
heeft gehad. 
Gekeken naar de indeling voor volgend jaar, maken van een lijst met 
(nieuwe) leiders en diverse niet nader te noemen onderwerpen. 

dinsdag 28 februari 1989  
Vergadering jeugdbestuur en jeugdleiders in de bestuurskamer 
- terugblik op de zaaltoernooien, wat zeer zeker is bevallen. 

(enkele opmerkingen) 
- problematiek bij de C junioren wel géén leider meer hebben. 
WESSEL OENEMA stelde zich beschikbaar, op de vergadering was bes1c4-en 
dat alle leiders gezamenlijk zich anders maar beschikbaar moesten 
stellen om het zo op te lossen. Eventueel een gesprek met de ouders 
van de C junioren. 
Gelukkig bleek Wessel bereid om in te springen, WEL MOET ER ALS 
HET MOGELIJK IS NOG IEMAND BIJ. (het streven van het jeugdbestuur 
is om bij de hoogste drie elftallen 2 leiders te hebben). WIE? 

- toegezegde toernooien, zie lijst elders blad. 
- ontbreken van trainingspakken van de A junioren. 
- KOFFIE-AKTIE voor de ouders, leiders denken jullie hieraan?? 
- Onkosten leiders 2 keer per jaar indienen. 
- Hoogte contributie: A junioren f 5,50 en de rest van de jeugd-

teams is f 4,50. 
- opzetten van een KLEDINGBEURS. 
De opzet is wel om deze kledingbeurs op te zetten, dit misschien 
1 maal per maand. 
De ouders kunnen dan hun kleding van de kinderen inleveren (gewas-
sen), hierop een prijs vermelden wat wij er voor moeten vragen. 
De binnengekomen kleding wordt opgeslagen in een kast en wanneer 
het verkocht wordt krijgt desbetreffende ouders hun geld. 
Zo vooromen we dat te kleine kleding wordt weggegooid en onze 
nieuwe "jonge" jeugdleden ook goedkoop aan kleding kunnen komen. 
Wij zoeken nog een geschikt iemand die dit op poten wil zetten??? 

7 maart 1989 vergadering Sint Nicolaasga.  
Dit met de jeugdbesturen van de omliggende verenigingen. 
- terugblik op de zaaltoernooien. 
- vooruitkijkend naar het komende veldtoernooi op 27 mei 1989. 

Nu al vast is komen te staan dat wij de B en de C junioren krijgen, 
dit op verzoek van de scheidsrechtervereniging Heerenveen e.o. 
Op dit toernooi zullen 10 scheidsrechter affluiten en hun diploma 
behalen. Graag stelden wij ons hiervoor beschikbaar. 

- 10 oktober 1989 volgende vergadering te Sint nicolaasga. 

Voor de rest:  
- Bijker A junioren toernooi is op Koninginnedag 29 april a.s.  

aanvang 9.45 uur, deelnemende verenigingen zie elders dit blad. 
- nieuwejeugdleden: Wietze  Germ  de Jong A junioren 

Erik Rijver 	E pupillen 
- wie voelt zich geroepen om mede met het bestuur een kledingbeurs 

op te zetten. 
- Ouders C junioren denk even na over de problemen van de C's stel 

u eens b "spontaan" beschikbaar om te rijden, dan hoeven ook niet 
steeds dezelfde ouders hiervoor te zorgen. Jan K. 



-feertsitra, 
fiverwarming  

II  centrale verwarming 
uw specialist voor zowel de utiliteits- als woningbouw,  

lo  service 
het afsluiten van een zeer aantrekkelijk meerjarig 
'all-in onderhoud s- en service-abonnement betekent 
het verschuiven van uw»nderhoudszorgen naar ons 

Postbus 88 8200AB Lelystad Telefoon:0 3200- 4 44 84 

...zorgenvrij met feenstra installaties 

B junioren seizoen 1988 - 1989. 

Staande v.l.n.r.: Arjen veenstra (leider), Gjalt van Hes, Jan Drenth, 
Folken de Vries, Wiebe van der Veen, Johan Bijker, René Modderman. 

Zittend v.l.n.r.: Jan de Vries, Herman van Zwol, Henk de Jong, Johan 
kerkstra, Teake Bruinsma en Henk Veuger. 



oftrern 
toernooi 

NJUK HET IS 0,0K 
FUN  AAN  
DE WNI 
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Koninginnedag 

29 april a.s 
aanvang 9.45 uur 

organiseert v.v. D.W.P. 
wederom het: 

Deelnemende verenigingen: 
OUDEHrISKE MULIER TRYNWFILDSTER BOYS 

HEEG ST. ANNFIPROGHIE SLEFIT 
HEERENVEENSE BOYS D.W.P. 

Wij leveren: 

antivries 
keelvloeistot 
accu's 
banden 
antiroestbehandeling 
schokbrekers 
mistlampen 
ruitenwissers 
uitlaten 
onderhoudsbeurten 
remserv  ice  

Garagebedrijf 
BUHR 

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

VERPLICHTE AUTOKEURING 
Ook hiervoor kunt u bij ons terecht. 
Vraag inlichtingen of maak een afspraak. 
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Vties 
onaer cleVr 

DWP verstoorde zaterdagmid-
dag het feestje bij het Harlinger 
Zeerobben enigzins, want nadat 
burgemeester Ir. E. Steenbeek 
voor *de wedxtrijd de met 40 
vierkante meter groter gewor-
den kantine had heropend, en 
een plaatselijke bank een score-
bord had overgedragen, reken-
de heel Zeerobben op no meer 
feest door een overwinning op 
DWP. DWP weigerde echter 
mee te werken, kwam zelfs op 
voorsprong, maar helemaal ver-
stoord werd het feest niet, want 
de thuislcub sleepte nog een 
punt uit het vuur. 

7t moat ek gjirt alde wiverccuotbal 
wurde DOOT Peter van der  Meeren  

OUDEGA (W) De Wálde-speler Henk Land-
man wierp via deze krant de knuppel in het 
hoenderhok. Lees: de vierde Masse A van het 
Friese zaterdagvoetbal. SDS-trainer F'uite deed 
via het Sneeker Nieuwsblad ook een duit in het 
zakje. En verder bevestigen 'insiders' de verha-
len, maar )komen die meningen nooit verder 
dan de bekende wandelgangen. 'De verhalen' 
over Oudega (W) en DWP, die zich slechts met 
fysiek geweld zouden kunnen handhaven in de 
KNVB. Zaterdag vond de onderlinge confron-
tatie plaats. Een kwestie van bloed aan De Iffite  
Peal?  
. De komst van zowel de verslaggever van 
Omrop Fryslán als die van deze krant wordt 
met enige argwaan bekeken. Zoals altijd, 
wordt de brenger van het nieuws als kwaaie 
pier beschouwd. In beide kampen is tamelijk 
furieus gereageerd op de aantiningen, dat het 
hier zou gaan om „De twa ruchste ploegen 
fan'e fjirde klasse", zoals op het werkbriefje 
van radioman Hijiko Broersma valt te lezen. 
Scheidsrechter Jonkman uit Emmeloord, die 
uit zal groeien tot de enige uitblinker, is zicht-
baar op de hoogte van de ontstane commotie en 
houdt de teugels vanaf het begin strak. 

Dat scheelt DWP na acht minuten de ope- 
ningstreffer, als Oudegaster  Durk  Schakel 
Klaas Huisman • vol raakt - wat leidt tot de 
eerste van de in totaal acht blessurebehande-
lingen - mar deze de bal toch naar Harry van 
der Velde schuift, die raak schiet. Jonkman 
past de voordeelregel evenwel niet toe, waarna 
de eerste helft zich in een opvallend tamme 
sfeer afspeelt. Het is duidelijk dat de teams 
door de begeleiding vooraf goed zijn geinstru-
eerd. De naam en eer van de club staat op het 
spel, er mag niets gebeuren. 

Beide ploegen, die het slechts van inzet moe-
ten hebben (voetbaltechnisch valt er in Oudega 
dan ook werkelijk niets te genieten), voelen 
zich slecht in het voorgeschreven 'keurslijf. 
Hoogtepuntjes vormen de twee treffers van de 
thuisclub, gescoord door Laurens Hengst. en 
Anton Hoekstra. Nog voor rust trekt Jonkman 
voor de eerste maal het boekje, als DWP'er Wil-
lem van der Wal diezelfde goekstra ruw omver 
kegelt. Oudega krijgt voor rust wegens over-
tredingen elf vrije trappen tegen, de ploeg uit 
Sint Johannesga zeven.  

,It  is al wat tam,  it moat  ek gjin álde wiven-
fu:otbat wurde", zo wordt in de bestuurskamer 
de eerste drie kwartier geanalyseerd. De twee 
elftallen nemen die boodschap ter harte, want 
na de hervatting wordt de strijd een tikje pitti- 
ger. En spannender, want als Follwrt Boerrma 
DWP'er Engbert Pasveer neermactit en de gas-
ten vanaf de stip op 2-1 komen, gaai DWP ver-
woed op jacht naar de (verdiende) ge/ijkmaker. 
Oudega-trainer Okke van der Kamp stormt 
.ten tweede  male  de dug-out uit en veegt zijn 
formatie behoorlijk - en zeker niet met bijbel-
teksten - de pan ult. Schakel 'kleunt' er meteen 
vol in en verdwijnt als tweede speler in de  arbi-
trate  boekhouding. Rudy Water/ander (DWP) 
doet het niet voor minder en wordt ook terecht 
op de bon geslingerd. 

Oudega houdt stand (mede door goed kee-
perswerk van Sjoerd Oord) en 'wint' ook op het 
gebied van de vrije trappen-tegen. Jonkman 
fluit in totaal vijfti8

u
ir
de

taal voor een overtre- 
cling, 26 keer is een 	gager  de boosdoener. 
Een flink aantal, maar van opzet of gemeen 
spel vs slechts zelden sprake. Het lijkt enkel te 
wijten aan de bereidheid iich voor 't eigen, 
dubke helemaal leeg te knokken. En nauwe-
lijks gezegend met enig technisch vermogen, 
gaat de tomeloze inzet (te) vaak gepaard met 
het overschrijden van de geldende voetbalre-
gels. Oudega en DWP staan daarin echter niet 
alleen. Vraag dat maar aan Duif en Sturing, 
beide gisteren bijkans in tweeën geschopt door 
respectievelijk PSV-doelman Lodeunjks en 
Cambuur-spits Carbo. 

LEEUWARDEN - Scheidsrechte Minne Modderman uit .Oudehaske is èen régelinatige gast op de tribunes.en in de bestuurskamers van  SC  CaMbitur en  SC  Heérenveen. Eehivedstrijdleiden in Friesland is echter  tits deft  boze, omdat immers.iedéi'e schijn pan partijdigheid vermeden moet worden. Gistermiddag stond Modderman als Fries echter  your  het 
eerst temidden van de (import),Friezen. van Cambuur in de competitie-
wedstrijd tegen* Telátar. De wedstrijd zou aanvankelijk zaterdagavond 
gespeeld worden, maar werd - vdtiwege de slechte bespeelbaarheid van het veld verschoven naar zondcigniiddag. Mario van der Ende stond als SChéaidsrechter bij Cambuur-Tetstar papiët.,. Mciar hij móest zondag- niiddag,.obk een wedstrijd flititen:. 	<WS  "werd dicht 	een vet- Vanger vezocht en gevonden in Minne IWKiderinan. ,,In muoilike opfgf-. (;do kznst de spilers  tit  en tróch", vond Modderman die de wedstrijd iiièttemin probleemloos tot een einde bracht en Cambuur zelfs de hel-pende hand nog even toestak. 
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Verslag D.W.P. 2 - sc Joure 2 (25 februari 1999) 

De uitwedstrijd werd met 2-1 verloren, dus alle hens aan dek. 
Joure altijd een derby met stevig voetbal, gezien de ranglijst 
mochten we geen punt verliezen, dus de beste verdediging is de 
aanval. 
Maar wat wij ook probeerden Joure hield zich knap stand over en 
weer waren er toch wel een paar kansen, Na een licht veldover-
wicht van sc Joure trapte Jan Meine de bal in het strafschop-
gebied althans dat dacht hij maar het bleek de tegenetander te 
zijn. De scheidsreLhtet-  zag hier een penalty in, hiermee wisten 
ij wel raad. Jan Knijpstra gokte de goede hoek mar was net iets 

te 3-iat 0-1. tl7e minuut). 
Het geheel werd er niet beter op, ~1 Le qphaast voetbal mis-
schien wiergeconcentreerd. Anne van der Werf had dan ook nog niet 
een fatsoenlljke bal gehad. 
We probeerden het nu met de wind in de rug met lange ballen de 
voorhoede aan het werk te zetten, dit resulteerde in een  comer  
voor D.W.P. Onze kopspecialisten Douwe en bertus die als gelegen-
heidsspits toch wel goed bewoog en op tijd zich even terug liet 
vallen zochten hun stek weer op. 
Lammert zou de corner bij de 2e paal deponeren dit gelukte en 
Douwe met het hoofd scorend 1-1 liet aantekenen. 
D.W.P. voelde dat er meer in zat en met een paar afstandschofen 
en nog een paar kansen van Johannes lukte het niet zo bet. 
Maar vlak voor rust dan toch de bevrijdende 2-1, dit was een 
doelpunt uit het boekje. 
De opkomende rechtsback Jan Heine kreeg de bal keurig van Johan-
nes mee, Jan Meine zette netjes voor, Bertus kopte de bal terug 
op de wachtende Johannes 4  welke de bal keurig onder de keeper 
doorschoot. 
Dit was vlak voor rust natuurlijk een hele opsteker, bijna werd 
het nog 3-1 maar alleen voor de keeper kon Johannes hem er niet 
in krijgen. Het was zijn dertiende doelpunt van zonet, zou het 
dan toch? Met deze stand gingen we tevreden aan de thee. 
Lieuwe bleek in de kleedkamer tevee last te hebben van zijn oude 
blessure en werd vervangen door Geert Veenstra. 
s.c. Joure mocht de aftrap nemen, nu met de wind in de rug wat 
toch wel een voordeel kon worden gezien. 
Doch het was droog weer zelfs de zon brak nog even door. 
s.c. Joure probeerde nu toch wat meer de aanval te zoeken maar 
veel kwam daar niet uit. Alleen in spelsituaties waren zij ge-
vaarlijk, vooral de vrije trappen hoog voor het doel leverden 
gevaar op, zo moest Sjouke Jan Knijpstra nog even assisteren op 
de doellijn. De wedstrijd werd er niet beter op D.W.P. verdedigde 
goed, kwam verscheidende keren goed naar voren wat een corner 
opleverde. Lammmert nam hem weer zoals zovele, via de keeper 
spatte de bal voor de voeten op melkbushoogte van Bertus deze 
aarzelde niet en haalde verwoestend uit, de bal spalkte de lat, 
jammer deze had meer (minder lat) lot verdiend. 
Nog 15 minuten te gaan, Joure nam nu meer risico en ging man 
tegen man spelen, nou dat moet je mar doen met zo'n gretige 
voorhoede van D.W.F.; Jan Vaartjes, Johannes (ditmaal geen killer 
maar "Romario") Hogenberg en Bertus van Zwol. Doch ze konden toch 
geen kansen meer creeren, zelfs de keeper van Joure ging mee naar 
voren wat nog een mooie kans opleverde. Johannes pikte de bal 
vanaf eigen helft op en lobte van zeker 55 meter over de doelman 
2 meer-  naast. Nog 5 minuten te spelen een terugspeelhal van 
Joure werd door invaller (voor Anne van der Werf) Anne Bijker 
keurig onjet-schept en beheerst langs de gtaaiende keeper 
geschoten. Eindstand 3-1. 

P.S. De competitie begint nu serieus te worden. 
Met veel spanning bovenin, om geen punt meer te verliezen zullen 
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we zeer gegroepeerd moeten gaan voetballen. 
De la.sttste wedstrijden zijn voor ons zeer belangrijk, maar als 
jullie alles op alles en met de ruggen er onderzetten, kunnen v‘t ,  neg een heel eind komen. Alles is nug moqelii k. 
Zelf zie ik ons nog wel bij de eersten komen, let wel wij hebben 
geen uitblinkers, WIJ STAAN ER ALS GROEP. 
ik als v'aste grensrechter en als fiottrant in het 4e kan 
waarschijnlijk het seizoen niet afmaken vanwege een knie-nnerRfie 
correctie knieschiif, hii word ook nog keurin gepoliist. 
Jongens nogmais non even alles  on  alles zetten en laat Eobi=rf 
niet in de [.ciu staan. Ik wens jullie noo veel punten tne. 

F'-anke  

SEIZOEN 1988-1989 

A.F.C:  AJAX  

Verwijzende naar hierboven zie Franke dat we Egbert niet in de kou 

moeten laten staan, de zondag na sc Joure lieten we Egbert echter wel 

in de kou "zitten", dit bij de wedstrijd  AJAX  tegen fc Twente. 

Alle V.I.P.-boxen in "de Meer" waren reeds bezet. 

Op initiatief van onze leider Egbert, een fervent  Ajax  supporter, was 

een groot gedeelte van het 2e elftal van D.W.P. afgereisd naar Amster-

dam, dit in gezelschap van onze sponsor van de trainingspakken Anton 

van Zwol, welke ook nog zijn auto (zeg maar gerust wagen) beschikbaar 

stelde. Aangekomen in Amsterdam namen wij een plaatsje op de ere-tri-

bune en zagen beide ploegen eindigden in een 1-1 eindstand. 

Na de wedstrijd zijn we nog "even" aangestoken in Emmeloord aangestoken 

om net op tijd thuis te zijn voor Studio Sport om de wedstrijd nog een 

keer te zien. 

Al met al een ZEER GESLAAGDE MIDDAG, welke zeker voor herhaling vatbaar 

is Egbert!!. Wel verwachten we dan D.W.P.'s grootste  AJAX  supporter: 

LAMMERT VEEN (zeker na de winst op concurrent P.S.V.) 

Jan. 
• • 	• 	• 	 • 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	 • 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 

TE KOOP 

Bijna nieuwe voetbalschoenen f 25,-- 	maat 37 - 38 

J. Mulder 
Streek 37 
Sint Johannesga 

tel. 05137 - 2032 



SIGARENMAGAZIJN 

DE HEIJ 
De Merk 3, Joure 

Telefoon 05138-13501 

• Lektuur 
• Wenskaarten 
• Strippenkaarten 
• Toto en Lotto 

NVM 

MIQ 
MALE Afra 

Voor inlichtingen en verkoop: 

Makelaardij Kingma 
Walinga 

Makelaars en taxateurs o.g. 

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

Scheen 51 - 8501  HC  Joure 
Telefoon 05138-13355 

1 
Brilmonturen  venal  140,- 

Contactlenzen 

Contact lensvieeisiof fen  

Foto- en Filmartikelen  

Fete's  In 2 dagen klaar 

Op vertoon van deze 
advertentie geven wij 
10  Ole  korting hij aankoop 
van oon complete  bell.  
(montuur • glazen) 

OPTIEK 
Midstraat 143, Joure 

Tel. 05138-15254 

tb o r.k. kerk 

HERMAN 
KLEINSMIT  

uw echte warme bakker 

In koopcentrum JOURE 

JUWELIERSBEDRIJF 

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

voor al uw voeg en 
restauratiewerkzaamheden naar 

voegbedrijf S. V.5. 
F. & W. SLOOTHAAK 
Scharsterbrug 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 

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

roar alto  
voorkomen  de  
werkzaamheden  
05133. 16211 bgg 12284 
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Door  Luigi  Bulsing 
' HARLINGEN - De Wite  Peal  werd zaterdag op het  liar-

linger  Oostersportpark in de topper tegen Zeerobben een 
punt rijker en daarmee kreeg het misschien beter als DWP 
bekende ploegje uit St. Johannesga/Rotsterhaule beslist niet 
tO veel. DWP bleef via een. 1-1 eindstand de drie punten 
achterstand houden op Zeerobben, dat nu de eerste plaats in 
deiyierde klagge A knoet delen met het Lemster CVVO. 

,,r((Di( hen  
enen 

: De spanning en de leuke om-
standigheid, dat de meest recente 
geschiedenis zich in Harlingen 
binnen een uur herhaalde, ver-
goédden veel, want onvergetelijk 
goed voetbal werd in deze topper 
niet gebracht. Daarvoor was als 
belangrijkste excuus aan te voe-
ten de soms tot storm aanwakke-
rende en in de lengte van het veld 
staande wind, waardoor DWP 
voor en Zeerobben na rust domi-
neerde. Gerekend naar de daarbij 
atgedwongen kansen hadden de 

i4kt&htige gasten mogen win- 
flan  ' 	• 

Een tikkeltje verrassend was 
dat wel, want nog in de pauze be-
dacht DWP-oefenmeester Gerrit 
Weide zorgelijk: ,,Dit  worth  moei-
lijk, want Zeerobben leeft meer 
veetbalvermogen. Zelfs tegén de 
wind in kwamen ze er vaak knap 
uit en dat zie ik ons niet direct 
doen. Ik ben bang, dat we toch wat 
meer afstand hadden moeten ne -
'ten," Die mogelijkheid deed zich  
ál  in de vierde minuut voor, maar 
Willem van der Wal kon toen met 
een strafschop Zéerobben-doel-
man. Elzinga niet passeren. 

(i 
Het  bled,  Wat DWP betreft, in 

die eerste helft bij een doelpunt 
van het fenomeen Klaas Huis-
Man, die verder in de afwerking 
driemaal weinig geluk had. De al-
gemene verwachting, dat de  tech-
Each  iets vaardiger Harlingers na 
de hervatting het karwei wel even 

uden afmaken, kwam niet uit. 
De start was veelbelovend, want 
in de 48ste minuut kopte Peter 
Kamstra van dichtbij de gelijkma-
ker binnen en uitgerekend een 
minuut later mocht Jan Prins pro-
beren via een strafschop te doel-
punten. 

Uitslagen 25-2: 
Hubert Sneek - ITVC 4-0; Oudega W. - 
de Griffloen 0-0; Makkum - CVVO 1-3; 
WWS - VVI 3-3; De Wálde - SDS 4-1; 
Zeerobben - DWP 1-1.  

Gland 4. kla2CD A  na  tordag:  
Zeerobben 	15 8 4 3 20 32-20' 
CVVO 	 15 8 4 320 26-16 
VVI 	 15 6 5 417 34-27 
DWP 	 15 7 3 517 31-24 
Hub. Snook 	15 6 4 5 16 31-18 
SIDS 	 15 6 4 518 27-26 
De  Griffioen 	15 5 6 4 16 27-28 
Oudega W. 	15 5 5 5 15 20-19 
De WsIlde 	15 4 3 811 23-32 
Malc.kum 	15 4 3 8 11 17-33 
WWS 	 15 4 3 811 19-36 
IJVC 	 15 4 2 910 18-26 

Op hetzelfde tijdstip dus en 
vanaf dezelfde penaltystip als in 
het eerste speldeel ging het weer 
fout. DWP-doelman Mindert 
Mulder bleek sterker. Uitgezon-
derd de later ingewisselde Prins 
ent doelpuntenmaker Kamstra 
zijn meteen ook de de meest op-
vallende figuren van deze botsing 
genoemd. Daarbij hoort eveneens 
de Kolliimer scheidsrechter Al-
bert Oost, de voormalige Friese 
ijeppresident die aan beide partij-
en weliswaar een waarschuwing 
moest uitdelen, maar die verder 
geen probleem maakte van het 
pittige doch sportieve treffen. 

,'• 
.De beide keepers domineerden 

dus en daarbij maakte Elzinga na-
mens Zeerobben de indruk nog 
iets meer klasse in huis te hebben 
dab zip, confrater Mulder. En dat  
Ass  geen luxe, want voor rust 
bleek„ dat de vaak goed vastgezet-
te,,Harlinger verdediging onder 
dik niet bijzonder goed functio- 
fi 	DWP toonde zich na rust, 
in de afweer wat stugger, gaf ooki 
iétkminder kansen weg dan de 
gastberen daarvoor, maar het 
%Veil; dat voor Mulder overbleef, 
inimcie hij vlekkeloos op. Aan de 
goals kleefden voor • beide doel-
rwannen geen smetten. 

'Zoals aangegeven beviel nog 
'ét allerbest de hangende DWP-

siMts Klaas Huisman, een jonge  
User  en daarom misschien niet he-,  
lémaal verrassend zo atletisch als 
eiln deur, tweebenig maar in  seen  
van beide onderdanen een uitge-
sproken sterk schot, eenmaal aijn 
de bal daarvan echter niet af .te 
branden en; heel vervelend  vain'  
gieerobben bijna altijd op de goede 
plaats te vinden. Tot het met han-
gen-en wurgen 'gehaalde einde 
was hij met andere woorden moei- 
lijk af te stoppen, buffelende 
ramp voor zijn tegenstanders. 

In de 28ste minuut kopte aan-
voerder Gerrit Veenman uit een 
hoekschop van Jacob Hessels te-
gen de lat. Hessels trok daarna de 
bal slim op Huisman terug, die 
van dichtbij hoog inknalde (0-1). 
Na rust was Zeerobben nauwe-
lijks van de DWP-helft te krijgen, 
maar na een vlammende start ble-
ven de Harlingers toch een beetje 
hangen. In de 48ste minuut ont-
stond ook het Zeerobben-doel-
punt uit een corner, zoals vrijwel 
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alle spelhervattingen gendmen 
door  Kest  Heide. Captain Henk 
Bruinsma kopte de bal niet zoals 
zijn collega voor de rust tegen de 
lat maar naar Peter Kamstra, die 
van dichtbij eveneens met het 
hoofd doeltreffend verlengde 
(1-1). 

Een minuut later daagde de dan 
ongetwijfeld winnende treffer. 
DWP kreeg de strafschop voor 
rust, omdat Valli Hoogland zich 
verkeek op een doorslippende bal 
en de uitbrekende Pasveer vloer-
de. Zeerobben verdiende de pin-
gel, omdat Veenman zich op de 
bal verkeek en deze met de hand 
afstopte. In beide gevallen bleef 
de verzilvering mede door goal 
keeperswerk achterwege. On-
danks het overwicht miste Zee-
robben daarna de overtuiging om 
nog royale kansen af te dwingen, 
waarmee de voor iedereen bevre-
digende 1-1 gehandhaafd bleef. 

Gelijkspel 
voor DWP 

Afgelopen zaterdag speelde 
DWP in Harlingen tegen koploper 
Zeerobben. Na de nederlaag tegen 
Oudega W. was het zaak minimaal 
1 punt aan de wedstrijd over to 
houden om zodoende de aanslui-
ting met de top niet te verliezen. 

Het windvoordeel voor DWP in 
de eerste helft zorgde meteen al 
voor problemen voor de thuisclub. 
Na vijf minuten spelen werd de 
doorgebroken Egbert Pasveer 
door een Zeerobben-verdediger 
binnen het strafschopgebied aan-
getikt. Willem van der Wal zag 
zijn penalty helaas gestopt door 
de doelman. Toch kwam DWP ver-
diend op voorsprong. Klaas Huis-
man tekende voor 0-1. De thuis-
ploeg kreeg in die eerste helft 
slechts een paar )cansjes, voor de 
rest Was het DWP dat de toon aan-
gaf. Zo was Klaas Veenman dicht 
bij 0-2, maar mikte op de lat. Bij 
rust prijkte er een magere 0-1 
stand op het pcorebord. 

Na rust het omgekeerde beeld 
van de eerste helft. Nu werd DWP 
in de verdediging gedrukt en na 
enkele minuten werd het 1-1. Uit 
een corner werd de bal goed inge-
kopt door een speler van de thuis- 
club. Kort daarna kreeg Zeerob-
ben door een ongelukkige hands- 
bal van Klaas Veenma een straf- 
schop. Doelman Mindert Mulder 
stopte de bal. Zeerobben was hier- 
door merkbaar aangeslagen en 
door goed verdedigingswerk hield 
DWP de verdere tweede helft 
stand met als resultaat een ver-
dienstelijk 



WANNEER DIENEN VERENIGINGEN EN  SCHEIDS— 
RECHTERS  EEN STRAFRAPPORT  TE ZENDEN 
AAN  DE TUCHTKOMMISSIE ? 

Indien de scheidsrechter bij wedstrijden in het seniorenvoetbal, de A-junioren 
en de interregionale 8-junioren alsmede het damesvoetbal één of meer spelers 
een waarschuwing heeft gegeven, behoeft de scheidsrechter en de vereniging geen 
strafrapport meer in te zenden. 

Dat wil zeggen, dat indien er een waarschuwing is gegeven of er is sprake van 
uit het veld zenden van een speler bij het .4.EuppyoupAL, niet zijnde de A-
junioren en de interregionale kompetitie 8-junioren, TE ALLEN TIJDE straf-
formulieren moeten worden ingezonden. Uw rapport moet uiterlijk binnen TWEE 
WERKDAGEN na de speeldag in het bezit zijn van het bondsburo. 

Om het U als verenigingsbestuurder en scheidsrechter gemakkelijk te maken, 
hebben wij een en ander in onderstaand overzicht samengevat. Knip dit uit en 
bewaar dit bij uw stukken en licht ook alle betrokkenen bij uw vereniging in! 

Wanneer dient de vereniging en de scheidsrechter een strafrapport in te zenden? 

-----•---- 

Veldvoetbal Seniorenvoetbal A-Ieugd, inter- Jeugdvoetbal  
regionale 8-jeugd afdeling, 
en Dames incl. meisjes  

Waarschuwing gegeven neen neen ja 

t/m code 18 

Uit het veld gezonden na 
2 waarschuwingen t/m code neen neen ja 

18 

Uit het veld gezonden anders 
dan na 2 waarschuwingen ja ja ja 

code boven 20 

staken van een wedstrijd ja ja ja 

niet opkomen van een elftal ja ja ja 

ernstige ongeregeldheden ja ja ja 

• • 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	 • 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	 • 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 

wedstrijdverslag D.W.P. 2 - Drachtster Boys 3 

Op zaterdag 18 maart moesten we thuis, om half drie, aantreden tegen 
Dr. Boys die onderaan staat. 
Terwijl wij bovenaan meedraaien in de kompetitie zouden we ze toch niet 
onderschatten. Dr. Boys hadden een zeer jong team opgesteld, we hadden 
afgesproken om ze direkt onder druk te zetten en hun niet in hun spel 
te laten komen want anders konden we het nog wel eens zeer moeilijk 
krijgen tegen deze jonge jongens. 
We gingen furieus van start, en kregen enkele kansjes maar die werden 
niet benut. Het ging allemaal wat rommelig zodat we niet echt tot grote 
kansen kwamen. Dr. Boys kreeg ook kansen maar die werden prima gered 
door  Durk  Jager, die net vader was geworden. 
Beide ploegen scoorden niet tot de rust. 
Na de rust gingen we steeds meer tegen ons zelf voetballen omdat we 
toch wel dachten van, dit moeten we winnen, aan de tand te zien. 
Het draaide niet meer zo lekker, er kwamen geen passes aan en we maakten 
nogal veel overtredingen het ging allemaal wat gehaast. 
De scheidsrechter was echter ook niet zo best hij nam veel verkeerde 
beslissingen wat ook irritatie opwekte. 
Telkens als wij weer gevaarlijk werden voor hun doel, floot hij weer 
af voor onbenullige dingen zodat alle kansen verloren gingen. 
Wij kregen het enkele keren 000k zwaar te verduren zoals een goed 
genomen vrije trap die  Durk  Jager net over de lat kon tikken. 
Het laatste kwartier werd Rintje Heeringa gewisseld en Anne van der 
Werf kwam voor hem in het veld. Dit mocht jammergenoeg nniet baten 
zodat de eindstand in een toch wel terechte 0-0 eindigde. 

e  speler 2 elftal. 



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 pleisterphaals. 
Zaalcapaciteit 350 personen. Koffietafels en diners lot 175 personen. 

Vraag vrijbliivend prijsopgaaf bij de heer  II.  Jonkman, Tel. 05138-12350. 
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voegbedrijf en gevelrestauratie 

Fok 27 / 8441  BM  Heerenveen 
Telefoon 05130-25893 
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SPORTHUIS SPORTHUIS 
DE LEEUW 
DRACHT 56 • 58 
HEERENVEEN 
TELEFOON 22418 

INRUIL-MNANaEMNG-GARANTIE 
OOK VOOR ALLE VOORKOMENDE REPARATIES 

UW ADRES 

Autobedrijf 
LUC HOF  by  

ROTTUM - Tel 05137-1322 

De kleine zaak met de Grote Service 

Burg. Kuperusplein 59 
Tetefoon 05130 -24899  

Elke dag verse croissants, fris 
stokbrood, Italiaans softijs, 
vanille roomijs. 

 

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 	Pr. Marijkeweg 35 
tel. 05137-1707 	_IF_PEIgidr  tel. 05137-1070 

 

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

Pluimveebedrijf en eierhandel 

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

f A. BRALS 
Grond- en 

sloopwerken 
M.J.HOGEBOOMSTRAAT 2 

SINTJOHANNESGA 
telefoon 05137-1269 
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Schade 
aan uw 

Auto 
dan naar 

Combineer Kleur met itchniek Auto«)lor 
Sluiswegje 10, 8411 XM JUBBEGA 	Telefoon 051652392 

In het  harte  
van Joure steal de 

Vele toeristen komen er 	 De Bentelow 
jaarlijks naar toe. 	 mia~mos—kmm 

Te1.05138A3565 

99 g‘irt:-"43 
„BONTEKOE  

JAN PULLES 
DANNY BOSMA 
WYBREN VALKEMA 

`81catster Rijschool Combinatie 

welkom bij 	 

voetbal de  
vereniging  with  

R.VISSER—DE VRIES 05137-1739 	peal  

KOM VOETBALLEN! 

WORDT LID 
AANMELDEN BIJ 

KRUIDKOEK. 	 

dat gaat erin als Ketellapper ! 
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„Gut" zegt u „die heb ik nog  Moir  gezien!" 
Maar els u iets be hem proeft. 
Weet u het weer „misschien" 
Van vers ijs, snacks en frieten. 
Kan men dagelijks genieten. 

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

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

• 

DE BONTEKOE „Us  mem  Ian 'e loner"  



SC  Joure C 6 sterke 
winnaar zaalvoetbal 
SINT NICOLAASGA - Op 4 fe-
bivaxi werd in de Sint Nykster 
„Doniahal" het onderlinge zaal-
voetbaltoernooi vervolgd van de 
verenigingen: Balk - DWP GAVC 
- Langweer - Renado - Sc. Joure - 
Sleat en VVI. Deze dag werd 
slechts een beperkt programma 
afgewerkt. Vanaf 's morgens 
08.00 tot 's middags 13.00 uur 
werden de wedstrijden in Poule C 
4 verspeeld. Ook nu waren er weer 
Ietwat verrassende uitslagen, met 
een uiteindelijk niet verwachte 
sterke winnaar in deze wedstrij-
denserie. 

De uitslagen in de onderlinge kon-
frontaties waren niet al te hoog, 
hetgeen een bevestiging is van het 
feit, dat de krachtsverhoudingen 
niet al te zeer uiteen liepen. De wed-
strijdspanning bleef aan tot het ein-
de bewaard. Ook moest hier aan het 
eind van de rit de balans (stand) ge-
maakt worden. Geen van de teams 
bleef zonder nuntenwinst en de 
meeste overwinningen waren dan 
ook nipt. 

Eindstand Poule C 4: Sc. Joure C 6 
8-14/16-4; DWP C 2 8-8/5-4;  Rena-
do C 2 8-8/8-10; Balk C 3 8-6/6-9; 
Sc. Joure C 5 8-4/5-13. 

Zaterdag 11 februari a.s. wordt het 
• toernooi voortgezet met een tweetal 
volledige programma's in de „Do-
niahal" te St. Nicolaasga en  ,,It  
Tsjillán" te Lang-weer. In dit door  
Holiday Ice  St. Nicolaasga, Noppert 
Tilt Up Systemen Heerenveen en 
Sietse Postma's Verzekeringen te 
Huisterheide gesponsOrde toernooi 
spelen in Sint Nyk de Poul's C 3- A 
4 en C 1, terwijl in Lang-weer de 
F-pupillen hun wedstrijden spelen 
in de Poule's F 1 - F 2 en F 3. 

De teams, welke hun beste beentje 
voor zullen zetten zijn: 
Poule C 3 (St. Nic. 08.00 uur - 10.40 
uur): Balk C 2 - GAVC C 2 - Lang-
weer C 1 - Sc. Joure C 3 en Sc. Joure 
C 4. 
Poule A 4 (Idem 10.40 - 14.50 uur): 
Balk A 3- DWP A 3- GAVC A 3 en 
Sc. Joure A 3. 
Poule C 1 (Idem 14.50- 18.15 uur): 
Balk C 1 - Renado C 1 - Sc. Joure C 1 
- Sleat C 1 en VVI C 1, zij het dat 
deze poule reeds een 7-tal wedstrij-
den heeft afgewerkt op zaterdag 
28/1 j.l. 

Onderling 
zao,1vontbalitoor-
K100i 

In de St. Nykster sporthal wer-
den zaterdag de laatste wedstrij-
den verspeeld in de poules C3, Cl 
en A4. Voor de juniorenteams van 
de deelnemende verenigingen 
Balk, DWP, GAVC, Langweer, Re-
nado, Sc Joure, Sleat, VVI waren 
dit de laatste zaalvoetbalaktivitei-
ten in deze winterstop. Een aantal 
pupillenteams hebben nog als de 
laatste speeldag, zaterdag as. 
Poule C3 beet de spits af op deze 
fraaie zaterdagmorgen en speelde 
met veel vaart de tweede helft van 
haar kompetitie. GAVC C2 behield 
de opgebouwde voorsprong en 
slaagde er aldus in om zegevie-
rend over de streep te van. 
Eindstand in deze poule: GAVC C2 
8-13 17-4,  SC  Joure C3 8-10 17-8, 
Balk C2 8-8 8-8,  SC  Joure C4 8-5 
6-14, Langweer Cl 8-4 3-17. 

Poule A4 werd uiteindelijk de 
meest spannende van het gehele 
toernooi. Tussen winnaar en 
laagst geplaatste was slechts „een 
gat" van twee punten. De teams 
snoepten elkaar punten af, zodat 
de strijd tot het eind zeer span-
nend bleef. 
Eindstand poule A4: DWP A? 6-7 
10-7,  SC  Joure A3 6-7 9-7, Balk A3 
6-5 5-7, GAVC A3 6-5 5-8. 

Voor poule Cl was deze dag de 
laatste wedstrijdenserie wegge-
legd. Hier twee „uitlopers", nadat 
ook hier de tweede kompetitiehelft 
verspeeld was.  SC  Joure Cl werd 
weliswaar de verwachte winnaar, 
doch dit team voelde de hete adem 
steeds van haar concurrent Balk 
Cl. 
In de Langweerder sportzaal komt 
de allerjongste toekomst van de 
verenigingen uit om daar te strij-
den om de hoogste posities. 
De speelvolgorde hier is: Poule F 1 
(08.30- 11.40 uur): GAVC F 1- Re-
nado F 1 - Sc. Joure F 2 en VVI F 
1. 
Poule F 2 (11.40 - 14.50 uur): DWP 
F 1 - GAVC F 2 - Sc. Joure F 3 en 
VVI F 2, terwijl Poule F 3 (14.50 - 
18.00 uur) hier de rij sluit, met als 
deelnemers GAVC F 3, Renado F 2, 
Sc. Joure F 4 en Sc. Joure F 5. 

Op zaterdag 18 februari 1989 zal 
het geheel worden afgesloten in 
Lang-weer, waarna voor de jeugd-
teams van de deelnemende vereni-
gingen de winterperiode wordt af-
gesloten en zich weer kan richten 
op het veldgebeuren. 

Eindstand poule Cl:  SC  Joure Cl 
8-14 22-5, Balk Cl 8-11 20-12, 
Sleat C1 8-6 8-14, Renado Cl 8-5 
12-20, VVI Cl 8-4 849. 

Ook voor de spelers van deze 
teams was er na afloop een fraai 
uitgevoerd herinneringsvaantje, 
beschikbaar gesteld door de spon-
sors  Holiday Ice  te St. Nyk, Nop-pert  Tilt Up Systemen  It  Hjearren-
fean en Sietse Postma Verzekerin-
gen te Hilsterheide. 

In de Langweerder Doniahal 
wordt zaterdag a.s. het winter-
epektakel afgesloten met nog 
wedstrijden voor de teams in de 
poules D2 en Dl. 

De Langweerder .speelzaal  ,,It  
Tsjillán" was zaterdagj.l. „het po-
dium", waar het toernooi voor 
jeugdspelers van de verenigingen 
DWP - GAVC - Langweer - Renado 
- Sc. Joure - Sleat en VVI word af-
,gesloten. De jeugdige acteurs die 
optraden op deze slotdag waren 
D-pupillen. Ook nu weer werd er 
mot volle inzet gespeeld, onder 
goede begeleiding van scheids-
rechters van de deelnemende ver-
enigingen. 's Morgens vanaf 
08.30 uur speelde Poule P2, ter-
wijl 's avonds om 13.00  `mu  de 
laatste fluitsignalen klonken voor 
de spelertjes van Poule D1 

Vermoeid keerden ook deze arties-
ten voorzien van een fraai herinne-
ringsvaantje na hun wedstrijden 
huiswaarts. Voor velen werd een 
drukke winterperiode 'afgesloten. 
De blik kan nu weer worden gericht 
op het veldgebeuren. 

In Poule D2 werd Langweer duide-
lijk winnaar, terwijl in Poule Dl Re-
nado DI alle concurrenten achter 
zich liet. 

Eindstand Poule D2: Langweer D1 
8-15/27-6; VVI D2 8-9/13-10; Sc. 
Joure D4 8-8/11-12; DWP D1 8-5/7-
17; Sc. Joure D3 8-3/6-19. 
Eindstand Poule Dl: Renado DI 
6-11/23-8; Sc, Joure D2 6-9/24-12; 
VVI D1 6-4/12-18; GAVC DI 6-0/3-
24. 

Hiermee werd het succesvolle toer-
nooi van de gezamenlijke vereni-
gingen afgesloten. Voor al weer de 
3e keer bleek de gekozen formule 
een goede greep. Voorop staat deel-
name, er wordt niet gespeeld om 
prijzen. Alle nodige aktiviteiten 
hiervoor verrichten de jeugdkom-
missies van de deelnemende ver-
enigingen zelf. Tevens werd dit jaar 
een herinneringsvaantje aangebo-
den aan alle deelnemers. Het was 
een fraaie geste van de sponsors:  
Holiday Ice  te St. Nicolaasga, Nop-
pert  Tilt Up Systemen te Heeren-
veen en Sietse Postma's Verzeke-
ringen te Huisterheide. Vast staat, 
dat ook het volgende seizoen een 
dergelijk toernooi wordt opgezet 
voor de jeugdleden van deze vereni-
gingen. De aktieve jeugdkommis-
sies leggen alle eer in met het vele 
door hen verrichte dankbare werk. 



S.D.S. 1 - D.W.P. 1 

Op deze zonnige maar koude zaterdagmiddag was zoals elke speeldag 
eerst de voor vele nodige bespreking van de wedstrijd in het clubhuis 
te Sint Johannesga. 
Met in het achterhoofd de thuiswedstrijd welke in een moeizame 1-1 
eindigde gingen we met gemengde gevoelens, maar toch vol goede moed, 
naar Oosterend. 
Na het passeren van elke "grote" steden op het friese platteland kwamen 
we in gelid in het pitoreske Oosterend aan. 
De verkenning van het (knolle)veld was gauw geklaard. Toch nog wat 
witte kopjes, maar alle zelfvertrouwen was aanwezig om deze klus te 
klaren, wat behoud van één der drie topplaatsen te betekenen had. 
Het beginsignaal van de heer Reinders uit Ruinen zou niet de laatste 
zijn in de eerste 45 minuten. 
Het (te) kleine veld en de wind tegen gaf geen uitzonderlijk hoogstaand 
voetbal te zien. 
Toch waren de eerste serieuse kansen in het voordeel van D.W.P., maar 
werden niet voldoende benut. 
Onze militair Jacob Hessels moest in de eerste 10 minuten 2 á 3 doel- 
kansen laten lopen. 
In de 13 minuut ging na toch 2 man buitenspel Klaas Huisman goed door 
maar een pegel ging enkele meters te hoog over de doellat. 
Vlak voor de rust dacht de  dugout  nog een minuut of 2, dan de thee 
waarna de tweede helft met windvoordel kan beginnen. 
Maar S.D.S. en Jaarsma dachten hier anders over, een lange pass vanaf 
het middenveld kon hij na een kleine maar belangrijke dekkingsfout 
goed afronden 1-0. 
Dit viel niet goed in het draaiboek uitgedacht door onze coach Gerrit 
(Michels) Weide. De rust werd door D.W.P. ook als rust opgebruikt, wat 
in de 47e minuut na een inworp van Henk van hes gevolgd door een pass 
van Jurrit Visser op Jacob Hessels, welke als eindstation onze benjamin 
Anne Haven vond, deze twijfelde niet 1-1. 
Na bijna 56 minuten verzond Klaas Veenma een lange pass op de vrijstaande 
Hessels welke de uitlopen keeper verraste met een lob, maar deze stierf 
in schoonheid, op de lat. 
De enkele S.D.S. uitvallen haden weinig tot geen betekenis, en werd door 
goed achterhoede-spel inklusief de altijd op scherp staande grens- 
rechter Minne Modderman opgelost. 
Het was in de 63e minuuut dat J. Visser vanaf links een voorzet gaf 
op het koppie van A. Haven, deze gaf de bal terug aan Jacob Hessels 
welke 3 man op het bekende, dus verkeerde been zette, en prachtig met 
links in de rechter benedenhoek knalde, wat de verdiende 1-2 op het bord 
bracht. 
Wat vooral opviel in de 2e helft was het volledig heersen van Mindert 
Mulder in het gehele 16 meter gebied, klasse!!! 
De beide wissels Egbert Pasveer en Sjouke MUlder konden hun opwachting 
maken door blessures van Henk van hes en Klaas Veenma. 
Hun taak wisten ze in deze laatste wedstrijdminuten goed te volbrengen 
(wat zulke jongens dan ook eert). 
De eindstand bleef 1-2 in het voordeel van D.W.P.,wat bij thuiskomst 
een gedeelde 2e plaats betekende, daar Zeerobben één punt had laten 
lopen tegen Griffioen. 
Wat mij als, deze wedstrijd verplichte toeschouwer, bijzonder is opge- 
vallen is de merendeels altijd aanwezige meereizende toeschouwersschare 
van D.W.P., alle lof voor de supporters waar een elftal beslist niet 
zonder kan. 	

Anders veel babbelend, nu wat schrijvend 
voor plezier en lol, 

Teken ik vrijblijvend Anne Knol. 

Zoals al uit het verslag van Anne blijkt is nu blijkbaar Harry van 
der Velde aan de beurt om de wedstrijdverslagen van het eerste elftal te 
maken. 

redaktie. 
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Bijkiesdag in 
vierde klasse 

Vierde klasse A 
Oudega-WWEi 14 (14». 2. 1-0 Simon 
Feerstra (e.d.); 49. 1-1 Edward Jorna; 
89. 1-2 Sjoerd-Jan Gard (e.d.); 92. 1-3 
Peter Kuperus. 
Ik1aldom-d-VV11 )1-0 (@,0). 86. 1-0 Paul 
Wagenaar. 
Stneek-CVVO 1-2 (114». 30. 1-0 11111e 
Westerhof; 75. 1-1 Sietse Lebbing; 85. 
1-2 Lourens Slump. 
SDS-DWP 1-2 (1-0). 44. 1-0 Gerrit 
Terpstra; 46. 1-1 A. Haren; 55. 1-2 Ja-
cob Hessels. 
Zeerobben-Griffioen 2-2 (0-2). 13. en 
44. 0-1 en 0-2 Andries Dijkstra; 85. 1-? 
Wim Timmermans: 91. 2-2 Kerst He' 
da. 
De Wilde.ine 

totO 	er) 

—4,4 0.4 .004 00.11 

MC verpest derbysfeer 
Slim DWP troeft CVVO 
middels snelle counter af 

Door Renze Lolkema 

ROTSTERHAULE — DWP gega-
digd te promoveren naar de derde 
klasse? Tot vorig seizoen, toen de 
vereniging uit bet tweelingdorp 
Rotsterhaule-Sint Johannesga pro-
motie afdwong naar de KNVB, had 
het er alle schijn van dat voetbal-
len op het huidige niveau een illu-
sie was. Maar sindsdien bewaar-
heidt DWP, eenmaal uit de FVB-
competitie, dat de ploeg redelijk 
mee kan komen in de vierde klas. 
Zonder topscorer Ylge de Jong ein-
digde het elftal vorig jaar ni de 
subtop, terwijl nu nota bene de 
plaatselijke bloemenznak gealar-
meerd dient te worden, mocht 
DWP de overstap bewerkstelligen. 

DWP—CVVO 3-1  

Zover is het natuurlijk nog lang 
niet, maar na de uitslagen bij langs 
te zijn gelopen blijkt dat de forma-
tie van Gerrit Weide (ex-Heeren-
veen) de toppers Zeerobben en 
CVVO tot op één punt is gena-
derd. Zeerobben, dat het meeste 
potentieel heeft volgend jaar in de 
derde klasse een redelijk figuur te 
slaan, verbaasde zaterdag menig 
kantine-bezoeker, toen de uitslag 
tegen Oudega W. op het prikbord 
verscheen. De verliespartij tegen 
het niet van talent overlopende 
Oudega sloeg in als een bom en 
veroorzaakte zelfs in de kleedka- 

mer van CVVO een milde hoera-
stemming. 

Want na de nederlaag tegen 
DWP leken de Lemsters de aan-
sluiting met het team uit Harlingen 
te verliezen. Nu klit de gehele top 
aan elkaar, in elk geval het leven-
de bewijs dat het voetbalspel on-
doorgrondelijk is. DWP counterde 
zaterdag op de hobbelige weide 
slim tegen CVVO dat lang aan een 
gelijkspel dacht, maar daarin door 
toedoen van Klaas Huisman ge-
dwarsboomd werd. Geliefkoosd als 
>Tokkie' zette de lange spelverde-
ler zijn manschappen in het juiste 
spoor door direct na de verdiende 
equivalent van CVVO (invaller 
Harold Booy kopte de gelijkmaker 
in na een half uur beuken in de 
tweede helft op DWP-goalie Min-
dert Mulder) met zijn hoofd 2-1 te 
realiseren. Een doelpunt dat tot 
stand kwam omdat CVVO vergat 
al het puin in eigen parochie op te 
ruimen. Huisman herrees in een 
chaos en viel pardoes tegen het le-
der, een ontsteld CVVO achterla-
tend. 

Even later stond de tot midden-
velder omgedoopte spits ook aan 
de basis van de derde treffer. Een 
vrije trap van rechtsback Jappie 
van Hes belandde in het Lemster 
strafschopgebied op het hoofd van 
Huisman die daar zijn volledige 
lengte voor moest aanwenden. De 
defensie van de gasten lette door 
de verschijning van Huisman te 
weinig op Jacob Hessels die het 
ronde projectiel van Huisman voor 
zijn voeten kreeg: 3-1. DWP was 
overigens voor rust al op 1-0 geko- 

men door Rudy Waterlander. De 
gedrongen rechterspits kapte op de 
vierkante meter fraai zijn directe 
tegenstander uit om vervolgens 
doelman Roelof ten Wolde kans-
loos te laten. 

CVVO was niet bij machte het 
fysiek sterkere DWP te ontmante-
len. Al eerder dit seizoen liet het 
team van Fokke Schouwstra pun-
ten liggen tegen tegenstanders die 
meer pit in hun body hebben. Met 
name de technisch goed onderleg-
de voorhoede bleek niet opgewas-
sen tegen de kuitenbijters van 
DWP. Toch kreeg Laurens Slump 
na vijf minuten een dot van een 
kans. Kinderlijk balverlies van 
Huisman (zijn enige fout in de 
wedstrijd) was de oorzaak van het 
vrijkomen van Slump. De spits zag 
zijn kans stranden in schoonheid. 

Opvallend was verder de disci-
pline onder DWP-spelers. Zij kre-
gen dit jaar het predikaat 'schop-
ploeg' opgeplakt, (maar dit week-
einde werd die naam geen eer aan 
gedaan. "Ik weet dat mijn jongens 
snel aangebrand zijn, maar ik werk 
nu inderdaad aan de discipline. De 
pers heeft ons schopploeg ge-
noemd, maar dat bestrijd ik. In de 
wedstrijd tegen SDS begon SDS te 
spugen waardoor wij ons lieten 
provoceren. Dat stempel heb je nu 
eenmaal, maar dat is niet onze 
schuld. En oh ja, die kampioens-
stemming temper ik natuurlijk. We 
hebben geen kampioensploeg", al-
dus DWP-coach Gerrit Weide. Vol-
gende week wacht DWP overigens 
SDS. 

CV1i70 moest in de slotfase van 
het treffen tegen runner-up DWP 
de halve winst uit handen geven. 
Helemaal onterecht was dat niet, 
omdat de Lemsters voetballend in 
feite heel weinig klaar konden 
maken. DWP kwam al snel in de 
wedstrijd op 1-0 door een knap 
doelpunt van Rudie Waterlander, 
en een wat toegenomen werklust 
leek CVVO na rust niets op te le-
veren tegen de goed georganiseer-
de defensie van de gastheren. 
CVVO is echter het gevaarlijkst 
bij 'dode' spelmomenten, en be-
wees dat een kwaytier voor tijd: 
Sietse Lebbing rondde toen een 
corner af. De vreugde bij de gas-
ten was echter van korte duur, 
want vanaf de aftrap zorgde Klaas 
Huisman voor 2-1. Vijf minuten 
later besliste Jacob Hessels de 
wedstrijd. 

—  



A junioren 
D junioren 
C junioren 

toernooi 
toernooi 
toernooi 

Broekster Boys 
v.v. Aengwirden 
v.v. Aengwirden 

3 juni 1909 
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KAARTRUBRIEK 

Vrijdag 17 februari werd in de kantine van 
D.W.P. de zevende competitieronde schutjassen 
gehouden met 24 deelnemers. 
De vleesprijzen werden als volgt verdeeld: 

Winnaars ronde:  
1. J.C.P. de Vries en Joke van Hes 
2. M. Rondhout en H. Visser 

Verliezersronde:  
1. M. Modderman en J. ten Boom 
2. K. Jager en S. van der Molen 

Poedelronde:  
1.  H. Mulder en L. Schotanus 

2. mevr. de Vries en B. de Vries  

Vrijdag 10 maart de achtste ronde met 22 deelnemers, nu gingen de 
volgende spelers met een prijs naar huis: 

Winnaarsronde: 	Verliezersronde:  
1. mevr. de Vries en. S. Mulder 	1. R. Vaartjes en J. van Hes 
2. L. Schotanus en H. de Vries 	2. M. Rondhout en C. Olde AchterhuiE 

Poedelronde:  
1. J. ten Boom en P.K. de Jong 

2. B. de Vries en Jitze de Vries 

De competitie wordt nu aangevoerd door J. van Hes met 56 punten. 
nr. 2 H. Mulder met 46 punten, dan volgt R. Vaartjes met 42 punten en 
M. Rondhout met 40 punten, Jitze de Vries en J. ten Boom beiden met 
38 en mevr. de Vries met 36 punten. 

B. de Vries 
000 0 0 0 0 0 	• 	000 000 0 	000 0 0 000 0 0 00 0 0 00 0  

Verslag D.W.P. Dl. (toernooi Langweer)  

OP zaterdag 18 februari moesten we zaalvoetballen in Langweer. 
De eerste wedstrijd hebben we verloren met 4-0 van Joure D4. 
De tweede verloren we van Langweer D1 met 3-2, deze twee doelpunten 
werden gemaakt door Geert. 
De derde speelden we 0-0 tegen Joure D3. De vierde wonnen wij met 2-0 
tegen 	D2 die werden ook door Geert gemaakt. 
Toen hadden we een uur rust, daarna moesten we weer tegen 
die verloren we met 2-1, dit doelpunt werd door Hendrffikus 
De volgende verloren we vab Langweer (2-8). 
De een na laatste wedstrijd hebben wij gewonnen van Joure 
was 2-0 de eerstre door Wiebren en de tweede door Egbert. 
En de laaste hebben wij met 5-1 	 verloren van V.V.I.  
WD  eindigden als 4e van de 5 ploegen. 

Hendrikus Schokker) 

Joure D4 
gemaakt. 

B3 het  

TOEGEZEGDE TOERNOOIEN. 

   

29 april 1989 

20 mei 1989 

27 mei 1909 

Dijker A-junioren te Sint Johannesga 	(A1) 
D pupillen Rheen-toernooi Idskenhuizen (D1) 

D pupillen toernooi Heerenveense Boys (D1 en D2) 
E pupillen toernooi Heerenveense Boys (El en E2) 

Gezamenlijk veldvoetbal-toernooi voor de 
omliggende verenigingen. 
Sint Johannesqa D en C junioren. 



Dé specialist 
in HEERENVEERI  

Kies voor tag snackn 
het juiste adres 

Haal ze bij de 
FRITES EXPRES, 

In het zomerseizoen 

kunt u ons dagelijks 
vinden bij het Nannewijd 

DE WITH& SPIJKSTR A  
oude  haske  

handel in honwmaterialen 
"linststothozilnen en 
aanverwaige artikelen 

Ma/ammo 

Bouw- en Aannemersbedrijf 

FA. H. FABRIEK 
EK1 ZN. 

Streek 59 
St. Johannesga 
TeL 05137-1207 

Heerenveen, BURG .KUPERUSPLEIN 31/ 

KATTEBOS 14 6/CRACKSTRAAT 2 1/TOLHUISWEG 1.2/ 
Rotsterhaule, STREEK 138 

Lemsterpad 44a 
LE MM ER 

Tel. 05146-5030/05145-503 
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AUTOSCHP\Pr- 
BEDRIJF 
BAKKER 

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

FOGWA AUTOSCHADE 
REPARATIE BEDRIJF 

CAMPING EN WATERSPORT ARTIKELEN 
SPORTPRIJZEN & SCHAATSSPECIALIST 

tevens het adres voor 

BETAALBARE SPORTKLEDING BRUINSMA TARA° 
Midstraat 87 Joure 
te 05138-13794 

DRACHT 144, 8442 BZ HEERENVEEN 
Tel. 05130-20002 



SUPPORTERSCLUR S.C. HEER EIWEE 

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

• Of Bankrekeningnr. 3307.14.880 van de Rabobank. 

Sc. HEERENVEEN OP WEG 	NAAR DE 

ERE DI ViSIE 

NIL INK 'MK Mk, lialt ilk 

11.1. ,111•011M. 9M1Mr-ML ~Mk 

VIDEOTHEEK 
LEKTCHIRHAL 

FOTOHANDEL 

diiarip 1,  
MIDSTRAAT 153 - JOU RE 

Administratiekantoor en 
Belastingadviesburo 

A. OORD 
Voor het verzorgen van uw: 
* bedrijfsboekhoudingen 

administraties 
* BPAI en loonaangiften 
* A en T biljetten 
Schatortands-evveg 92, Niotrvvoimme, 
telefoon 05135- 1674 1 1467  
Nieuweg 6A, 8723  EA  Koudum„ 
telefoon 05142-2552, b.g.g. 1457 

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

Ga eens oen praatje maken 
met uw sportspecialist 

Teo  en Tineke Feenstra 
Midstraat 102- Joure- Tel. 1 2458 

SPORTKLEDiNG 1  

Midstraat 39 
05138-12647 

Ook het speciale adres voor 
HENGELSPORTARTIKELEN  

GniAS 

Sc HEERENVEEN  

do  BIN  NEI DE HAL! 
P 

( 
4P 

EK  EK FOAR WENNINGYKRJOCHTINO 

DE JOUWER 

Ua leponIngstilden blnnoi 
weensdego ten 9.00 oen t 10.00 

noro 
froods ten 9.00 oanQ 21.00 nero  

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

EN DOE-HET-ZELVER  it  
MIDSTRAAT 151 - JOURE 

R1EGTS 

SCHOEN REPARATIE 
Snel, voordelig 

en goed. 
Stomerij ouderwets 

goed en niet duur. 

MEMO 
SChoenser vice 
Mrainat 141, Jew 

Clean Inn 6tOmeti) 
sa1141,.1~ 

7 IS 4744t? EEN WED; 
MAR 1/OORTREFFE11.11( Efr. 
04 IIET EENS 	ONS PRO//ENEN,  
Ell  0E 	 flow IVE .IEU 
491?ts llagual 

CAFETARIA "i Carkijk " 
G. de Graaf, Tel. 05138-13390 

naast de  Jouster  Toren 

6 A  / at ivt, „ 

ittneacJA 

46  

TELEFOON 1597 I ROTSTERHAULE 
STREEK 125 

UW DIEPVRIESVULLING ZOALS: 
ACHTERBOUT 
VOORVOET 
HALFVARKEN 
EN PAKKETTEN 

UIT EIGEN KEUKEN: 
WORST 
LEVERWORST 
KOOKWORST 
HAM ENZ. 

WIJ SLACHTEN ZELF 
OOK VOOR HUISSLACHTING 

SPECIALITEIT IN EIGEN GEROOKTE DROGE WORST EN SPEK 



DURK EN JANNEKE JAGER 

13 maart 1989 
De Grie 15, 8464 PA Sint johannesga 

Tijdelijk: Ziekenhuis "Tjongerschans" 
Heerenveen, kamer 1114 

Ogen als sterretjes 
Een mensje heel klein 
Je gedachten nog verretjes 
Wat zijn wij gelukkig 
jouw pappa en mamma te zijn 

WILLEM - THIJS 

We noemen hem 

CLQj Item 

Gewicht 2100 gram 

Vandaag nog lijkt het hulpeloos, 
maar morgen reeds maakt het zich boos, 
of tovert een lach naar wens, 
kortom een echte kleine mens. 

( C1SCa
e 

PIETER en TINY BAKKER-DE LEEUW 
CI1ANTAL 

Nieuweweg 57 
8463 VII Rotsterhaule 	 8  maart  1989.  

Wij rusten van 13.00 tot 15.00 uur. 

Roel Vaartjes 
en  

Pjirkje Boersma 

geven namens wederzijdse ouders te kennen dat zij gaan trouwen 
op D.V. vrijdag 7 april 1989 om 14.15 uur in het gemeentehuis 
te Joure.. 

Kerkelijke inzegening van ons huwelijk zal plaatsvinden om 
15.30 uur door ds. J. de Goei in de  Ned.  Herv. kerk te Oudehaske. 

Wij zouden het fijn vinden dat u dit samen met ons kwam vieren ; 
's avonds van 20.00 tot 23.00 uur in het Bowlingcentrum 
» 't Haske" te Joure. 

MEP 
HIEP 
HOERA 

Ons toekomstig adres: 
Nieuweweg 61, 8463 VH Rotsterhaule. 

Wij hebben vele kleine wensen, 
maar lieve mensen 
zou u ons toch iets anders willen schenken, 
zou u dan aan ons spaarpotje willen denken. 



DWP klopt medekoploper CVVO 
SINT JOHANNESGA - DWP ont-
ving afgelopen zaterdag regioge-
noot en medekoploper CVVO uit 
Lemmer. Door een overwinning 
zou DWP weer helemaal in de 
strijd zijn, terwijl ook de gasten de 
beide punten best konden gebrui-
ken. Daardoor kon een talrijk op-
gekomen publiek een spannende 
wedstrijd verwachten met twee 
aanvallend ingestelde ploegen. 

In de besinfase van de wedstrijd 
ontstonden voor beide ploegen mo-
gelijkheden de score open te bre- 

Oudega-W —  DWP 2-1 
DWP speelde zeer aanvallend 

en daardoor verschaften ze nog al 
wat ruimte aan de thuisclub. Na 
een kwartier scoorde Wiepke  Ties-
ma 1-0. Toen Anton Hoekstra er 
voor de thee nog 2-0 van maakte, 
leek de wedstiijd gespeeld. Door 
een benutte strafschop van Jurrit 
Visser kwam DWP wat dichterbij, 
2-1.  

ken. Al in de 2e minuut kregen do 
gasten een enorme kans. Alleen 
voor doelman Mindert Mulder 
schoot een CVVO-speler echter 
naast. Namens DWP kreeg Jacob 
Hessels een enorme kans, maar 
ook hij wist het net niet te vinden. 
In de  l ie  minuut was het dan voor 
de eerste maal wél raak. Rudie Wa-
terlander deponeerde van dichtbij 
de bal achter doelman de Wolde, 
1-0. De thuisclub had de zaak rede-
lijk onder contróle en werden de 
gasten al gevaarlijk, dan stond 
daar een sterke DWP-defensie. Al-
leen de verre inworpen zorgden 
voor enige onrust maar werden 
door de verdedigers goed onschade-
lijk gemaakt. Tot de rust bleef de 
1-0 stand gehandhaafd. 
Na de thee een sterker CVVO. DWP 
kwam meer onder sruk te staan en 
in de 29e minuut werd het gelijk. 
Uit een  comer  werd de bal uitste-
kend ingekopt, 1-1. Heel CVVO 
di(Chi het karwei nu wel even af te 

• maken, echter het tegendeel was 
waar. Uit de eerste de beste aanval 
vanaf de aftrap tikte Anne Haven 
de bal op de paal. Klaas Huisman 
was er als de kippen bij en kopte de 
bal over de doellijn, 2-1. In de 35e 
minuut gaf DWP de gasten de ge-
nadeklap. Een voorzet van Jappie 
van Hes werd door Klaas Huisman 
verlengd naar Jacob Hessels, die op 
zijn beurt keeper de Wolde geen  

kans gaf, '3-1. Nog gaf CVVO zich 
niet gewonnen, kreeg ook nog kan-
sen, maar het ontbrak hen deze 
middag aan een afmaker, zodat 
niets meer een belangrijke zege 
voor DWP in de weg stond. Aan-
staande zaterdag reist DWP naar 
Oosterend voor de wedstrijd tegen 
SDS. Aanvang 14.30 uur. 

Verlies CVVO van DWP 
Toch nog aan kop 
SINT JOHANNESGA - Afgelopen 
zaterdag is CVVO, na zes wedstrij-
den ongeslagen te zijn, tegen een 
verlies opgelopen. Daar ook Zee-
robben verloor, blijft CVVO aan 
de top staan. Al na 5 minuten in 
de eerste helft kreeg Laurens 
Slump een prachtige kans, maar 
zijn inzet ging net naast. CVVO 
Meld het heft in handen, maar het 
was DWP  the  na een fout in - 
,CVVO achterhoede scoorde. C. . 
na die goal kreeg CVVO nog diver-
se kansen, maar scoren lukte 
niet. 
Na de rust hetzelfde spelbeeld, een 
harde wedstrij en een iets sterker 
CVVO. Halverwege de tweede helft 
kwam dan toch de gelijkmaker, 
corner werd door invaller Harold 
Booi keihard ingekopt: 1-1.  MR  
nam na deze goal meteen weer het 
initiatief en scoorde binnen een mi-
nuut 2-1 en wist daarna zelfs nog 
3-1 te scoren. Wil CVVO mee blij-
ven draaien in de top, dan zullen, de 
kansen  the  gekregen worden wP3 
benut moeten worden. 

- 16 - 



"VOETBALBAALLIED". 

Ik baal me dood 

het voetbalveld is zo groot 

De bal vliegt telkens heen en weer 

en de ene doet de ander zeer 

Maar dan is er een penalty ze zijn boos maar zie 

een doelpunt tussen de palen 

voor de keeper is het balen 

Maar snel gaan ze weer door 

en treden in het goede spoor 

want door een voorzet van van Basten 

openden de oogkasten 	 

Van Gullit en snel werd het 1-1 

nu hadden ze iets gemeen 

Nederland! riepen de Hollanders 

Al gauw werd het anders 	 

Nederland werd kampioen 

een grote beker van Europa en van de meisjes een zoen. 

Van uw verslaggeefster Jacqeline van Hes. 

Jullie kunnen uit het bovenstaande lezen dat niet alleen onze secre-
taresse kan dichten maar ook onze bijna maandelijks terugkerende 
verslaggeefster Jacqeline. 

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

WItLem Selloorst.,--a op schot 
LEEUWARDEN - Van de zes 

beste schutters uit de top van het 
klassement kwam afgelopen 
weekeinde alleen Tjeerd Heid-
buurt van Veenwouden tot sco-
ren. Met 23 punten staat hij nog 
altijd vijf punten achter op lijst-
aanvoerder Dick Zijlstra (De 
Lauwers). Folkert Wesselius 
(Broekster Boys) bracht met één 
treffer zijn totaal op achttien en 
Albert Oudjes (Cambuur) klom 
een plaatsje naar zeventien.,  

Willem Schoorstra van Ter-
naard maakte de grootste klap-
per. Met drie treffers tegen 
Kootstertille, waarvan de win-
nende, kwam hij met vijf punten 
op een totaal van negentien. 
Daarmee neemt Schoorstra een 
gedeelde vierde plaats in. Ook 
Jan Douma van Buitenpost voeg-
de vier punten aan zijn totaal 
toe, maar met twaalf punten lijkt 
zijn achterstand op de topschut-
ters onoverbrugbaar. 

28: Dick Zijlstra (De Lauwers). 
24: Johan Knoop (Buitenpost). 
23: Tjeerd Heidbuurt (Veenwouden). 
19: Dick van der Wal (Drachtster Boys), 

Willem Schoorstra (Ternaard). 
18: Folkert Wesselius (Broekster Boys), 

Jappie Wijnia (SDS), Douwe Peter 
Rijpstra (Rijperkerk). 

17: Erik Ruitenberg (Wolvega), Albert 
Outjes (Cambuur). 

16: Richard Portena (VVI), Arnold•Nutma 
(Ropta Boys). 

15: Jan Peter Staal  (ON),  Jouke Faber 
(Broekster Boys), Henk de Raaf 
(Drenthina), Gerard Jager (Hardega-
rijp), Alfred Maychrzak (Boornber-
gum), Peter van Sloten (Holwerd). 

14: Andries Dijkstra (Griffioen), Albert dé 
Graaf (QVC), Wierd Hoekstra (V en 

13: Jan Jaap Kooistra  (ON),  Jacob Hessels 
(DWP), Hille Westerhof (Hubert 
Sneek zm.), Anco Elgersma (SDS), 
Eelco van der ' Heide (Opende), Jan 
Koster (Rijperkerk), Cor Schotanus 
(Sleat), Gerben Franckes (GSVV). 

12: Jan Douma (Buitenpost), Dick Bouma 
(Hubert Sneek zm.),  Bonne  Bekkema 
(Opende), Siebe van der Velde (Open-
de), Keimpe de Vries (TrynwAldster 
Boys). 

11: Arnold Bos (ACV), Alex Klompstra 
(ACV), Jappie Braaksma (BCV), Jan 
Piet Broersma (Blauw Wit), Jan de 
Haan (Drachtster Boys), Jelle Feenstra 
(Bolswardia), Tjerrie  Kars  (CSL), Peter 
Kamstra (Zeerobben), Wiebe Venema 
(Aduard), Frans Munsterman (Harde-
garijp), Doeke van Dijk (WTOC),• Jan 
Kempenaar (Friese Boys), Edwin Kui-
pers (Holwerd),  Ids  Osinga (Trynwald-
ster Boys), Wessel Nijhuis (V en V). 

10: Atjan Wieringa (Be  Quick  '28), Harry 
van der Poll (OWIOS), Jan Kramer 
(Urk), Jan Dijkstra (Hardegarijp), 
Lanunert Brink (RWF), Simon Kuitert 
(RWF), Doeke Walstra (Sleat), Minze 
Walda (Friese Boys), Simon Elsenga 
(V en V). 

9: Henk Buimer (Flevo Boys), Marco 
Locht (Be  Quick  '28), Peter Wempe 
(Blauw Wit), Harco Schuring (Meppel), 
Daan Vriezema (Be  Quick  Dokkum), 
Hielke Ruisch (CSL), Jan Boxum (Wol-
vega), Kees Prins (Griffioen), Jappie 
Wijnja (VVI), Wiepie Haarsma (Kol-
lum), Jan Maindertsma (Ropta Boys), 
Tjeerd Venema (Rijperkerk), Sikke Ti-
chelaar (Cambuur '69), Michael Dijk-
stra (QVC), Jan Lolkema (Minnertsga),  
Alien  de Vries (Minnertsga), Peter 
Braalcsma (Oostergo). 
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RUWVOEDER- 
BULK- 

EN 
KIPPER- 

TRANSPORT  

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

TEL. 05137-1481/1491 

r_  u 
_j_ I 	I 

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

Rotsterhaule 
Voor inlichtingen: 

Ittuut "110011D 
De Finne 2, 8501 PC loure, Telefoon 05138-12021 

De 
adver teerders 
maakten deze 

uitgave 
mogelijk. 
Bedankt 

* * 
* fnv 	* * * * * * * * Voor alle WERKGEBIEDEN * 
* * * en ook voor 	* 
* * 
* UITKERINGSGERECHTIGDEN * 
* * * Want een ieder heeft 	* 
* * 
* zijn PLICHTEN maar 	* 
* * * 66k zijn RECHTEN. 	* 
* * * Voor inf.: W. ZWART 	* * 
* STREEK 81 SINTJOHANNESGA * 
* * * tel. 05137-2019 	* 

TECHNISCH BEDRIJF 
jylk

inesma 

 

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

ERKEND INSTALLATEUR 



TEXTIEL 
De zekerheid met prijs en 
kwaliteit g6éd te zitten! 6 types, von 45,5 tot 81 kW 

(62 • 110  pk)  

mot 2- of 4.tvioinendrijving 
fret SO wielmislag 

• De tevolunonene neldgenene mtl 	•Ilec•onie' helinnchbno mel 
"Aknononie leansineslia-rageltng 	eensoopenn•n sier 01001 natne, 

• Sunengenndsatme vedtgheedzkabine 	Inunge en ~le vvedong 
(baneden 75 d•Inli men  ye.,  rn1^.• 
en  goed  Itch(  von, schiet en opm 

• Volge,ynChionneorde Iriner.1131[ 
TM 16. 37 of 40 verenellingen: aij. 
tnetheden van  0.4 lot 42 Yrn/bur. 
voor• en 11C11.1111 

• Oolie.  'Ontenonic' Tick arprestz• 
be-mnonen met progfernmeerbare 
wielOopregeling en ' veogelntenne 
mode'  

Garagebedrijf 
BIJKER 

PA. - 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 

G
ebroeders  de ir  oning 
oedkoop 	n  waliteit 
VOOR EEN GROOT ASSORTIMENT 

TUIN-EN KAMERPLANTEN! 
en  

NATUURLIJK OOK VOOR 
TUINAANLEG EN ONDERHOUD 

NAAR 

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

RIJWIE LEN  
BROMFIETSEN  

TWEEWIELERBEDRIJF 

J. KRIKKE  
Streek 107 • ST. JOHANNESGA 
Telefoon 1487 

11>  oz 	

t; 

 • 

O(Plif 

Vierhuisterweg 25 
VIERHUIS 
(aan het Tjeukerneer) 
Tel. 05137-1363 

BOERDERIJ-
BAR-DANCING 
DISCOTHEEK 
BRUIN  CAFE 

Debitant der Nederlandse Staatsloterij 

A. van Zwol 
Streek 131 Rotsterhaule 
telefoon 05137-1494 

LEXTPASPORT  
114111WITIOHRI. 

VOOf âl  UV/  SPORYDEMODKIDMIGIEN 
ie  s•sn GOED ADVIIS 

Is nokt Julet*  »Swat  

JAC. DE VRIES 
Dracht  32 
Heerenviron / tail. 24969 

DAMES- EN 
HERENSALON 
SCHOONHEIDSSALON 
ZONNEBANK 

Massey Ferguson 
de nieuwe, "intelligente' M•F 3000 trekkerserie 

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

Mechanisatiebedrij1 

Akkerman 
Streek 36  Sot  Johannesga 	Teletoon 05137.1283/123P 

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