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voetbalvereniging  

"DE WITE PEAL"  

opgericht 19 juni 1947 
e . 4 jaargang nr. 8, 9 en 10. 

KOOP 
BIJ ONZE 	(voorlopig) de laatste 

ADVERTEERDERS! 

Van de 
redaktie-
tafel 

met 

Hier weer het laatste nummer van het 

van het afgelopen voetbalseizoen„ helaas 

met een zeer vervelende kop, namelijk dat dit 
de allerlaatste uitgave is van T,ONSuclub-

blad. Inderdaad helaas maar het is voor mij 
persoonlijk niet meer op te brengen elke 
keer weer het Glubblad grotendeels in el- 

te zetten mede door mijn andere taak als 
jeugdsecretaris. 

In dit clubblad gaat zoveel tijd zitten 

daarnaast de jeugdzaken, dat je thuis bijna niet 
meer aan je eigen zaken toekwam en dit is niet de bedoeling. 

Vandaar mijn besluit om met de redaktie van het clubblad te stoppen, 
hoe zwaar dit ook valt. Ook de andere redaktieleden gaven te kennen, bijna 

geen tijd meer te kunnen vrijmaken hierin, Arjen o.a. als leider van de 

junioren. 

Misschien dat voor de komende tijd een andere oplossing kan worden gezocht, 

denkende aan een soort informatieblad vanuit het bestuur aan de leden of 

iets dergelijks omdat ik vindt dat een (club)blad toch wel een bepaalde 

binding binnen de club teweegbrengt. Maar hier is denkt ik een taak voor 

het bestuur weggelegd. Afgelopen vier jaargangen hebben we met veel ple-

zier aan het clubblad gewerkt en kwamen r-r diverse spontane reacties, van 
diverse andere verenigingen, dat het eindprodukt van uitstekend formaat 
was. Dit is denk ik ook vooral te danken aan onze offset-drukker Jappie 
Berger. (niet in beeld maar toch ook veel tijd stekende in het clubblad). 

Van buiten af kwamen er diverse positieve reakties binnen de vereniging 

vond iedereen het bijna vanzelfsprekend dat we een clubblad kregen. 

Het allerlaatste nummer dus, dit is een extra dik nummer, enkele ver-

slagen waren blijven liggen de vorige keer maar moesten toch worden gepu-

bliceerd. Ook deze maand de eindstanden van de Schuttersbokaal en de Minst 
gepasserde keeper. Veel leesplezier en prettige vakantie. Jan. 



Het seizoen 88-89 zit 	er weer op, en glo-
baal gezien was het een goed seizoen, alle 
elftallen draaiden goed mee, D.W.P. 1 eindig-
de op de tweede plaats na een spannende race 
met O.V.V.0. en Zeerobben. 
D.W.P. 4 werd kampioen en komt straks uit 
in de reserve 2e klas. 
Straks gaan we met 6 elftallen (senioren) en 
8 jeugdteams de nieuwe kompetitie in. 
Voor het eerste elftal zijn er nieuwe kousen 
beschikbaar gesteld, aangeboden door "GEBO" 
Rotsterhaule, hiervoor onze hartelijke dank. 
Bij de laatste wedstrijd van het nederlaag-
toernooi gespeeld op 3 juni j.l. tussen 

D.W.P. 1 en oud Heerenveen werd de wedstrijdbal aangeboden door Henk 
Zoetendal Sportzaak Joure, ook hiervoor onze hartelijke dank. 
Oud Hee2enveen wist D.W.P. 1 de grootste nederlaag te bezorgen en werd 
dus nummer 1. Bij D.W.P. 2 was het Hardegarijp die als eerste eindigde. 
Er vertrokken enkele leden: Nico Huppes wegens studie; Jan Mulder ver-
huisd naar Nijverdal; Egbert Pasveer ging weer "na ggn jaar D.W.P." 
terug naar Oudehaske. 
Ingekomen: Klaas Snijder van Delfstrahuizen; Klaas van der Berg van 
E.B.C.;  Robby  Talahuti van Meppel. 
Tevens konden er weer 8 nieuwe jeugdspelers worden ingeschreven. 
Ons bestuur wenst allen een prettige en zonnige vakantie toe. 

R. Visser-de Vries. 

De mens verdient zijn brood in het zweet zijns aanschijn, 
Alleen een trainer verdiend zijn brood in het zweet van een 

ander zijn aanschijn. 	R. 

LEDEN VAN DoW.P. noteer alvast in jullie agenda: 

JAARVERGADERING 189  
op vrijdag 25 augustus 1989 aanvang 8 uur 's avonds 

in de kantine te Sint Johannesga 

1. Opening. 

2. Notulen. 

3. Mededelingen. 

4. Verslag secretaresse. 

5. Jeugdverslag. 

6. Ver.nag penningmeester. 

7. Verslag kascommissie. 

8. Benoeming kascommissie. 
9. Bespreking contributieverhoging. 

10. Bestuursuitbreiding. 
Voordracht: M. Modderman 

11. Rondvraag. 

12. Sluiting. 
Het bestuur. 

0 

Briefjes met tegen kandidaten kunnen tot een half uur voor de verga-

dering worden ingeleverd bij het secretariaat: Pr. Marijkeweg 29 te 

Sint Johannesga. 
- 2 - 



Hieronder weer wat informatie van het jeugd-
bestuur (Jan Knijpstra en Wietze Toering). 

Al met al hebben we dit afgelopen seizoen een 
ontzettend druk seizoen gehad, elke week waren 
er wel problemen, was het niet met leiders, 
dan wel met scheidsrechter welke moeilijk 
waren te porren om een jeugdwedstrijd te fluiten, 
dan wel met ouders die te beroerd waren om met 
de jeugd te rijden (de goeden uitgezondert 

naáuurlijk, want die zijn er gellukkig ook nog. 
Dan de problematiek A junioren, die zelfs nu al weer ver voor het 
seizoen al weer begint. 
Hieronder weer het verslag met de korte punten van de afgelopen 
vergadering met leiders en jeugdbestuur, daarna de indeling van 
de jeugdteams en jeugdleiders (wel met de vermelding at dit TOORIOPIG 
is. 

Vergadering 5 juni 1989. 
Opening jeugdvoorzitter Toering. 
Terugblik per elftal op het afgelopen seizoen. 
- spelers welke geblesseerd zijn geweest melden zich maak niet beter, 
leiders moesten hier steeds achteraan. Jeugdleden denk hier eens aan. 

- Bij blessures weet bijna niemand dat men A. Andringa (verzorgster) 
kan gebruiken en op welke tijden. 
Taak van het bestuur om hier meer aandacht aan te besteden. 

- A, B en C junioren hadden dit seizoen te maken met soms enorme 
vervoersproblemen. 
Voorstel: Per speler f 2,-- aan de chauffeur te.betalen, dit 
gebeurd bij veel meer verenigingen waarbij deze problemen minder 
voorkomen. Misschien de oplossing?? 

- KLEDINGBEURS hiermee wordt gestart. 
De bedoeling is dat Tineke van Hes zich hiermee belast, altijd 
de eerste zaterdag van de maand zal de kledingbeurs worden gehouden. 
Natuurlijk rekenen we op een ieders medewerking om dit plan van de 
grond te helpen. 
ONZE VRAAG IS NU WIE HEEFT NOG VOETBALKLEDING VAN UW ZOONS WELKE 
TE KLEIN IS???? 
Obk schoenen zijn natuurlijk van toepassing. 
Was de kleren uit en breng deze aan het jeugdbestuur of bij Tineke. 
Of neem contact op men ons, met de vermelding van de vraagprijs. 
Wij bewaren de spullen en van wie ze zijn en bij verkoop krijgt 
de eigenaar het geld. 
Zo snijdt het mes aan twee kanten jullie zijn jullie kleren kwijt, 
die toch te klein waren, en de nieuwe eige:laar heeft weer passende 
kleding of een paar schoenen. STEUN DEZE AKTIE en rommel eens op 
zoldertIft111111111IIIIIIIIIIIIIITftflItt111111111111tfIttl! 

- Klachten over de ballen bij uitwedstrijden, wordt zeer moeilijk over 
gedaan door  Age.  
Wij denken zelf dat we te maken hebben met serieuse, volwasen 
leiders die heus wel voor deze ballen kunnen zorgen. 

- Ook graag willen de jeugdleiders een verdeling in trainings- en 
wedstrijdballen. 

- Problematiek scheidsrechters bij jeugdelftallen. 
Alleen voor de A junioren wordt een scheidsrechter aangewezen, de 
rest van de jeugdteams moet het doen (vaak) met eigen mensen. 
Verzoek aan iedereen die kan fluiten, help ook onze leiders zij 
doen het ook voor hun plezier en hoeven toch niet elke week weer 
bijna heel Sint Jat af te bellen om een scheidsrechter te krijgen? 

- Reserve-shirts in de kast in de bestuurskamer. 
- Tijden van de jeugdteams omruilen omdat JM 11.00 uur zeer moeilijk 

een scheidsrechter is te vinden (meestal moet men zelf voetballen) 
De wedstrijd verschuiven naar 10.00. 

- 3 _ 



- Indeling van de E en D pupillen in overleg met trainer Willem van der 
Wal en de leiders van de desbetreffende teams. 

- Gezocht wordt nog een trainer voor de A junioren (maandag- en woensdag- 
avond). 
Jappie van Hes was bereidt om op maadagavond de B en C junioren te 
trainen terwijl Willem van der Wal zoals vanouds spontaan weer de 
de training van de D, E en F pupillen voor zijn rekening neemt. 

- Ook denken we aan een keeperstrainer welke specifiek de keepers traint. 
Hieraan wordt veel te weinig aandacht aan geschonken. 

- Klacht van een/enkele ouders dat de D pupillen, welke kampioen waren 
geworden niet in de  Jouster  Courant stonden. 
Van het kampioensteam is wel een foto genomen maar deze is niet zo 
gelukt dat hij voor publicatie in aanmerking kwam. 
Wel is deze foto op poster formaat uitgegroot zodat de spelers wat meer 
naar voren kwamen te staan en iets duidelijker werden. (Foto in - de 
kantine). 

- Klacht dat de F pupillen niet op het programma staan in de kantine 
ook niet vermeld op OSKAR zoals de rest van de elftallen. 

- Leiders dienen hun materiaal in te leveren bij .het jeugdbestuur. 
Wanneer aan de tassen met inhoud 'niks mankeert alleen de Identiteits-
kaarten inleveren. Indien dit nog nietgedaan is graag zo spoedig moge-
lijk. 

- Maken lijst van scheidsrechters in de omtrek. 
- nieuwe telefoonnummer van Jappie van Hes 05138 - 13293 

Arjen Veenstra 05137 - 1515 

Al met al was dit een zeer leerzame avond zo zie je maar dat er nog vele 
dingen voor verbetering vatbaar zijn. 

Begin nieuwe training wordt door de leider aan hun spelers kenbaar 
gemaakt. 
Willem van der Wal wil tijdens de vakanties normaal doortrainen (echter 
niet tijdens de bouwvak.) 

Oefenwedstrijden dienen de leiders zelf te regelen in samenwerking 
met  Age  van het Meer (kijk voor zekerheid eerst even bij het oefen-ro- 
gramma van de selektie en het derde elders in dit clubblad). 

contributie verhoogd, misschien een dubbele 
bestuur dit ook in het clubblad vermeld. 
9,-- 
6,-- 	

rp.v. f 8,1  
an  i.p.v. f 5,50 per  mad.  

5,-- 	i.p.v. f 4,50 
4,50 	gelijk 
contributie nu nog een schijntje van wat 

men bij een andere vereniging betaald. 
Dus om de contributie hoeft je het niet te laten om lid te worden van 
D.W.P. 

Misscien is het nog mogelijk om de eindstanden van de kompetitie in 
dit clubblad te vermelden, hoewel tot op moment van uitypen nog niks 
bij Rinkje binnen WaS0?99999999999  

Per 1 januari 1990 wordt de 
opmerking kan wezen dat het 
Per 1 januari 

	

	senioren f 
A junioren 
Ben C jun. 
DE en F 

Op zich is de hoogte van de 

VOORLOPIGE INDELING LEIDERS: 

A junioren: Arjen Veenstra 	tel. 
IJpe Bijer 

B junioren: Marten Huisman 

05137 
05137 
05137 

- 1515 
- 1782 
- 1395 

Gauke Brouwer 05137  - 1500 
C junioren: Harm  Pen 05137 - 2071 

Jappie van Hes 05138 - 13293 
D 1 pup. : Andries Sloothaak 05137 - 1964 
D 2 pup. : Wim van der Molen 05137 - 1253 

Wim Wapstra 05137 - 1592 -4- 



E 1 pup. 
E2 
F pup.  

Klaas van der Berg 
Gerrit Dijkstra 
Hennie ten Hoeve 

tel. ? 
05137 - 1636 
05137 - 1062 

Voor de F pupillen kunnen er nog enkele spelers bij, vanaf 6 jaar. 

Vaak speelt hier in de omgeving nog de gedachte dat men pas met 8 jaar 
kan beginnen met voetballen, dit is niet waar, reeds vanaf 6 jaar 
kan men wekelijks op degroene mat in aktie komen. 

Verscheidene nieuwe opgegeven jeugdleden, vooral bij de F pupillen 
hadden we te weinig op papier. 
Het probleem is dat wij vócIr 19 mei al een voorlopige indeling moesten 
maken, toch weer een F team opgegeven er van uitgaande dat nieuwe 
spelertjes zich wel aanmelden. 

Voorlopige indeling van de elftallen zal door de leiders aan zijn 
eigen spelers kenbaar worden gemaakt voor het seizoen. 

Hopende hiermee een korte uiteen zetting te geven wat de afgelopen 
weken zoal speelde bij onze jeugdteams. 
Zoals iedereen kan lezen was het een drukte van belang. 

Het 'jeugdbestuur wil vanaf deze kant iedereen een plezierige vakantie 
toewensen rekende op jullie  stew  in het nieuwe komende seizoen. 

Wietze Toering 
Jan Knijpstra 

D.W.P. 5 seizoen 88-89 
Staande: Rudy Vis, Jan de Jong, Jelle Douma, Aise Hiemstra, rjen Klaren- 
berg, Nico de Jonge, Klaas Woudstra. 

Zittende: Wiepie Veen, Johan Poepjes, Herre Groeneveld, Pieter Bakker, 
Marten Lieuwes, IJsbrand de Haan en Andries Heida. 
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CVVO 	19 11 4426 
DWP 	19 11 3 5 25 
Zeerobben 	19 9 5 5 23 
VVI 	 19 7 6 6 20 
De Griffioen 	19 6 7 6 19 
Oudega W. 	19 6 7 6 19 
H. Sneek 	19 6 5 8 17 
SDS 	 19 6 5 8 17 
WWS 	19 7 3 9 17 
De Wálde 	19 6 4 9 16 
IJVC 	19 5 5 9 15 
Maklcum 	19 5 4 10 14 

31-20 
39-27 
37-24 
40-32 
34-36 
23-23 
35-25 
31-35 
27-41 
27-37 
22-27 
19-38 

Stand: 
Zeerobben 2 
H'veense Boys 3 
CSL 2 
DWP 2 
Sc Joure 2 
FC Wolvega 2 
CVVO 2 
ONT 2 
Blauw Wit 4 
YVC 2 
SDS 2 
Dr. Boys 3 

20 12 5 3 29 39-20 
20 12 3 5 27 46-24 
19 11 5 3 27 40-20 
19 8 7 423 40-29 
20 9 4 722 30-30 
20 9 3 821 41-37 
20 8 2 10 18 33-39 
20 6 6 8 18 12-20 
20 5 7 8 17 26-30 
20 5 6 9 16 32-36 
20 5 6 9 16 32-49 
20 0 4 16 4 19-52 

Door verrassend puntverlies CVVO 

DWP toch mede-koploper 
SINT-JOHANNESGA - Het is al 
weer lange tijd gelden dat DWP 
aan de leiding ging in de 4e 
klasse A. Na de wedstrijd van 
zaterdag wordt die positie, sa-
men met CVVO, opnieuw inge-
nomen. Het was een moeizame 
overwinning op het altijd lastig 
te bespelen YVC uit Inst. Naar-
mate de competitie vordert 
neemt de spanning nog steeds 
meer toe. In een van DWP-zijde 
slechte wedstrijd zag de thuis-
club in de tweede helft lange tijd 
tegen een achterstand aan, 
maar in de slotfase werd toch 
nog een overwinning binnenge-
sleept. 

king  te onnauwkeurig. Bij DWP 
kwam Nico Huppes in het veld 
voor Henk van Hes. Tien minuten 
voor tijd was de stand nog steeds 
1-2 en niemand van het talrijk 
opgekomen publiek zag dan ook,  
nog winstkansen voor DWP. 

Toch gebeurde het onwaarschijn-
lijke. In de 39e minuut bracht 
Jacob Hessels na een voorzet van 
Anne Haven de stand weer in 
evenwicht, 2-2. In de laatste mi-
nuut kreeg de thuisclub nog meer 
dan waar het eigenlijk recht op 
had. Uit een corner bereikte de bal 
Klaas Huisman, die vanaf de 16-
meter verschrikkelijk hard uit-
haalde en het leer onhoudbaar  

achter YVC-doelman Waltje 
knalde, 3-2. 
In de bijgetrokken blessuretijd 
kreeg DWP zelfs nog kansen op 
4-2. In de 3-2 stand kwam echter 
geen verandering. Daarmee 
kwam DWP met de schrik vrij en 
was de vijfde overwinning een 
feit. 
Omdat CVVO in Elahuizen een 
punt verspeelde aan De Wálde 
gaan DWP en de ploeg uit Lem-
mer nu samen aan kop in 4A. 
Concurrent Zeerobben is door ver-
lies tegen WWS nagenoeg uitge-
schakeld voor de titel. Zaterdag 
a.s. speelt DWP om half drie in 
Oosterwolde tegen debutant Gri.fi  
fioen. 

DWP begon in de succesopstel-
ling, welke vorige week in Idsken-
huizen VVI aan de zegekar bond. 
Toch speelde het, misschien door 
de spanning, stukken minder. De 
opzet was de gasten vanaf het 
begin onder druk te zetten en 
zodoende een vroege voorsprong 
trachten te verkrijgen. -YVC, dat 
in nijpende degradatieproblemen 
verkeert, vocht echter voor elke 
meter, zodat van druk van de 
thuisclub weinig sprake was. 
Daarbij kwam dat de gasten over 
levensgevaarlijke spitsen be-
schikten, die in het begin al eens 
het „houtwerk-  testten. 
Toch nam DWP in de 20e minuut 
de leiding. Uit een pass van Henk 
van Hes scoorde Egbert Pasveer 
1-0. In de 35e minuut kwamen de 
gasten niet onverdiend langszij. 
Nadat doelman Mindert Mulder 
in de fout ging, kon Frans Verwey 
uit een voorzet gemakkelijk de 
gelijkmaker inkoppen. De 1-1 was 
tevens de ruststand. 
Na de theepauze jok weer een 
onverzettelijk YVC. In de 17e 
minuut kwam het via hun beste 
speler Verwey zelfs op voor-
sprong, 1-2. De thuisclub moest 
nu komen, maar speelde veelal te 
gehaast. Het creëerde wel enige 
kansjes, maar was in de afwer- 

CVVO 
Thoell. 

nu delen inet DW
1 

LEEUWARDEN 

— D I'VP 
 ell  

C11/0 

zifn door de resultaten van het afgelopen weekend samen op 
kop gekotnen kunnen zich geen misstappen eer, 

 PeroorloVen. 

MAANDAG 10 APRIL 1989 

Makkum — Oudega W 	  1-1 
WWS — H. Sneek 	  2-1 
CVVO — Zeerobben 	  1-0 
De Griffioen — De Wálde  	2-3 
IJVC — SDS  	1-1 
VVI — DWP 	  1-2 

LEEUWARDEN — In de vierde 
klasse A lijkt na zaterdag de strijd 
om het kampioenschap zich toe te 
spitsen tussen CVVO en DWP. De 
ploeg uit Lemmer zette Zeerobben 
opzij, terwijl DWP de lastige uit-
wedstrijd bij VVI tot een goed ein-
de bracht. Onderaan begint het er 
somber uit te zien voor Makkum. 

Alleen DWP nog 
in spoor CVVO 

VVI— DWP 1-2 
Nadat Richard Portena in de 

eerste minuut een dot van kans liet 
liggen voor de thuisclub, ontwik-
kelde zich een gelijkopgaande 
strijd. Tot aan de rust hielden bei-
de ploegen elkaar in evenwicht, 
maar in het eerste kwartier na rust 
gebeurde er van alles. Uit een 
voorzet van Henk van Hes kopte 
Anne Haven 0-1 in het nylon, 
waarna nog geen vijf minuten later 
Jacob Hessels voor 0-2 zorgde. 
Eeltje Wijnja bracht de spanning 
weliswaar terug, maar VVI slaagde 
er niet meer in om de score te wij-
zigen. 

lerde /doss(' 1 
VVI-Oudega 4-1 (1-1). 1c 1.0 I lenk (1, 
Hoer: Ii. 1-1 	n.n.1 Peter .1.0:-.en: 52 

Ee11:je tk'ijnjo: 75. in 89. c I en -1-1 
'Janine 
SDS-De (;r:iffinen 1-0 (0-0). 55. 1.0 
Am.() Eiger\ rod 
DWP-IJVC 3-2 (1-1). 20 1-0 Egberi  Pasveer;  35. 1-1 Frans  Verweij:  62. 1-2 
Frans  Verweij;  84. 2-2 Jacob  Hessels:  
90. 3-2  Klaas  H insular]. 
De Wálde-CVVO 1-1 (1-0).40. 1-0 Pie-
be Landman. 5ft 1-1 I nen.1 F. Bangrnd. 
Zeerobben-WWS 0-1 (0-0). 711. 0-1 - Ron 
Grout]. 
Hubert Sneek-Makkum 3-1 (1-1). 11 
1-0 Feiko lidistra. 16. 1-1 .Jhim Mgr:, 
ii7 2-1 Hillc We-aerhrif. 72, 3-1 1-1111( 
1V,',sterhni 



SIGARENMAGAZIJN 

DE HE IJ 
De Merk 3, Joure 

Telefoon 05138-13501 

• Lektuur 
• Wenskaarten 
• Strippenkaarten 
• Toto en Lotto 

Scheen 51 - 8501  HC  Joure 
Telefoon 05138-13355  

PEUGEOT PEUGEOT  

PEUGEOT-DEALER 

NVM 

MAKI AAR 

Voor inlichtingen en verkoop: 

Makelaardij Kingma 
Walinga 

Makelaars en taxateurs o.g. 

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

• 

HERMAN 
KLEINSMIT  

uw echte warme bakker 

In koopcentrum JOURE 

JUWELIERSBEDRIJF 

I. H. VAN DER MEULEN 
Midstraat 121, Joure, telefoon 05138-.124117 

voor al uw voeg en 
restauratiewerkzaamheden naar 

voegbedrijf &V.& 
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 0 . A . 

VOETBAL— ZAALSPORT—, LOOP— 
EN TENNISSCHOENEN 

SHIRTS, BROEKJES, KOUSEN 
TRAIN INGS— EN JOGGINGPAKKEN 

TENNIS— EN ZWEMKLEDING  

veer site 
voorkomende 
werkzaamheden 
05138. 16211 bgg 12284 

Brilmonturen  venal  140, 

Contactlenzen 

Contact lensvioelatol  fen  

Foto- en Filmartikelen  

Fate's  in 2 dagen  Ishtar  

Op vertoon van deze  
advertently  geven wij 
bobokorting hij aankoop 
van een complete  brit.  
(montuur • glazen) 

OPTIEK 
Midstraat 143, Joure 

Tel. 05138-15254 

Ho r.k. kerk 



CVVO werd zaterdag voor het 
eerst sinds 1965 kampioen. En 
dat hebben de Lemster Bokke-
poten geweten. Een blauw-wit-
te feestroes maakte zich mees-
ter van het toeristendorp en 
kort na het laatste fluitsignaal 
bij CVVO - Oudega W. veran-
derde de sportkantine in een 
Brabantse stamkroeg. Eén van 
de trouwste • supporters, Hen-
drik Poepjes, voerde in het 
carnaval-klimaat een historische 
eenakter op. Poepjes bedient in 
weer en wind het scorebord. 

UwVictoria-Vesta 
adviseur 

wil even nagaan of 
harde tackles 

in de polis staan. 

In ieder gebn gaat ergeen dag voortij of er verandert 
wel iets. Er komt een nieuwe auto, nieuwe meubels 
worden binnengebracht of uw zoontje wordt lid van een 
voetbakiub. 

Maar dan moet-ie welverzekerd ziin. Anders kan een 
tackle voor een hoop finanaele narigheid zorgen. 

Uw Victona-Vesta adviseur kan zorgen dat dat niet 
gebeurt Maar dan moet 
u 'm wel even bellen 	verzekeringen 

hypotheken 
financieringen 

uw adviseur: 

W.  Haverkamp,  
05130-88647. 

'VICTORIA-VESTA!". 
Meer verstand van verzekeren. 

- r feensakiea. 
verwarnmig 

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

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

Postbus 88 8200A8 Lelystad Telefoon:0 3200-4 4484 

...zorgenvrij met feenstra installaties 

1 

Heeg deze week 
voor 'groene tafel' 
LEEUWARDEN — Of de voor degradatie in de eerste klas A 
benodigde beslissingswedstrijd Heeg — Nijland inderdaad moet 
worden gespeeld, is afhankelijk van de uitspraak van de tuchtcom-
missie van de FVB. Het is namenlijk gebleken dat er een drietal 
keren is gerommeld met wedstrijdformulieren van Heeg. Vooruitlo-
pend op de uitspraak is leider Bijlsma van het eerste elftal geschorst 
en donderdag mag een bestuursdelegatie uitleg komen geven. 

Overigens een bestuur, dat pas achteraf van een en ander (lp de 
hoogte kwam. Het blijkt namelijk dat de veel voortwinende 
familienaam De Jong enkele malen ten onrechte is gebruikt. Zo zou 
de naam van de met een blessure thuis verblijvende L. de Jong 
enkele malen aan de scheidsrechter zijn doorgegeven, terwijl ook 
een keer naderhand een naam aan het ruilformulier zou zijn 
toegevoegd. Hoe de tuchtcommissie van de afdeling Friesland deze 
'valsheid in geschrifte' verder gaat beoordelen, dient te worden 
afgewacht. Dat Heeg er zonder kleerscheuren afkomt, al of niet niet 
aftrek van punten, lijkt twijfelachtig. De beslissing omtrent de 
tweede degradatieplaats zou daarom wel eens achter de 'groene 
tafel' kunnen worden genomen in plaats van op het groene veld. 

Komend seizoen mag bet Sne-
ker ONS met vier elftallen 
uitkomen in de KNVB. Zater-
dag werd het vierde team van 
de oranjehemden kampioen 
door een 2-0 zege op,  NOK  II.  
Tussen het feestgedruis stonden 
de spelers van ONS  HI  beteu-
terd te kijken...zij degradeer-
den. 

welkom bij 	 
de voetbal 

vereniging WitE 
peal 

KOM VOETBALLEN! 

WORDT LID 
AANMELDEN BIJ R ,VISSER-DE VRIES 05137-1739 

-8 MM. 
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MEDEDELINGEN 
Trainingsprogramma voor alle D.W.P.-ers. 

Om de voorbereidingsperiode probleemloos in te gaan is het belangrijk 

om een goede basiskonditie op te bouwen. 

Een goede konditie krijg je niet in 1 week en omdat de (bouwvak)vakan- 

ties nogal laat zijn is het een vereiste om jezelf op een behoorlijk peil 

te brengen. 

Met een goede basiskonditie kun je veel blessure gevoeligheid voorkomen. 

Het onderstaande schema gedurende 3 weken voor de aanvang van de training 

2 ,A 3 maal per week afwerken. 

Werk het schema bij voorkeur af in een bosrijke omgeving, liever niet op 

een keiharde ondergrond. 

Oefenschema: 

1. warming up. Rustige looppas en acekkingsoefeningen 	10 min. 

2. Duurloop 1500 tot 3000 meter in een gelijkmatig tempo. 	15 min. 

3. Wandelen in een behoorlijk tempo. 	 5 min. 

4. Snelwandelen in wisselend tempo. 	 5 min. 

5. Intervalloop. 	 15 min. 

Vanuit een rustig looppas van 150 meter het tempo op- 

voeren tot een sprint van 50-75 meter (5-10x herhalen')'. 

6. Wandelen in een behoorlijk tempo. 	 5 min. 

7. Vanuit een rustig looppas van 50 meter moet je 20 meter 

wegsprinten (10-20x herhalen). 	 5 min. 

8. Wandelen in een behoorlijk tempo. 	 5 min. 

9. Over een afstand van 200 meter het hoogste tempo 	15 min 

handhaven (3-6x herhalen). 

10 Ontspannen uitlopen en rekkingsoefeningen. 

Prettige vakantie. 

G. Weide. 

5 min 

-9- 



training A en B selektie 
training A en B selektie 
training A en B selektie 

19.00 uur 
19.00 uur 

10.30 - 12.00 uur 

dinsdag 	training A en B.selektie 
donderdag 10 aug. 
zaterdag 12 aug. 

training A en B selektie 
Wolvega 1 - D.W.P. 1 

maandag 14 
dinsdag 15 

aug. 
aug. 

D.W.P. 
verzorg. 
training 

2 - Tijnje 1 
- 18.15 training A selektie 
A en B selektie 

D.W.P. 
aug. D.W.P. 

D.W.P. 
aug. D.W.P. 

D.W.P. 
D.W.P. 

3 - Langezwaag 2 
1 - Langweer 1 
2 - E.B.C. 1 
1 - Opende 1 , 
2 - Nijland 1 
3 - Leeuwarder Zwaluwen 2 

13.15 
15.00 
19.00 
19.00 
19.00 
14.30 
14.30 
19.00 
19.00 
19.00 
18.45 
19.00 
14.30 
14.30 
13.45  

uur 
uur 
uur 
uur 
uur 
uur 
uur 
uur 
uur 
uur 
uur 
uur 
uur 
uur 
uur 

Oefen-  an  trainingsschema A en B selektie seizoen 89-90. 

donderdag 17 

zaterdag 19 

maandag 21 

dinsdag 22 

donderdag 24 

zaterdag 26 

(lunchpakket in de kantine aanwezig) 
warming up A en B selektie 	13.00 - 
trainingswedstrijd A en B selektie 
verzorging ± 18.15 training selektie 

aug. A selektie 45 min, training en 
voorbereiding op de beker (hopelijk niet 19.00 uur 

Lemmer) 
aug. D.W.P. 1 - K.N.V.B. beker le  ronda 

Balk 1 	- D.W.D. 2 	19.00 uur 
aug. training A selektie (Gerrit) 	19.00 uur 

training B selektie (Wietze) 	19.00 uur 
D.W.P. 3 - Oldeboorn 1 19.00 uur 

aug. D.W.P. 1 - De Blesse 1 
	

18.45 uur 
T.O.P. 1 	- D.W.P. 2 	14.30 uur 
D.W.P. 3 - toernooi in Jubbega 

aug. A selektie 45 min, training en 	19.00 uur 
evt. voorbereiding beker 2e  ronde 

aug. A selektie K.N.Y.B. beker of trainen 	19.00 uur 
B selektie trainen (Wietze) 	19.00 uur 
D.W.P. 3 - Read  Swart  2 1900. 	uur  

aug. training A selektie (Gerrit) 
12905 uur 0 training B selketie (Wietze) 	uur 

sep. aanvang competitie 	 

Iedere maandagavond verzorging van blessures e.d. 
door A. Andringa aanvang ong. 18.45 uur. 

- 10 ; 

dinsdag 	1 aug. 
donderdag 3 aug. 
zaterdag 5 aug. 

Pauze 

maandag 	7 aug. 

maandag 28 

dinsdag 29 

donderdag 31 

zaterdag 2 



DWP nipt langs 
Hubert Sneek 
Hubert Sneel: was argelopen za-
terdag-  te gata bij  MVP.  bij wie 
sport  ley(' 	reva 	heged at'  hue it  
heerst en voor de  corder  dit set 
.- oen opgelopen 	blatnage in 
Sneel: I 101 word In Sint Johan-
nesga een mat ie' wedst rijd. ‘vaar- 
in van beide 1:anten inet 	te best 
voetbal went  get  oond. lIe t  Inns  
club  gar  in de;:e wedstrijd weinig 
kansen weg. Hubert. Sneek liwant 
niet verder dan enkele kopballen 
die veilig in de handen van doel-
man Mindert Mulder belandden. 
Egbert Pasveer was één van de 
opvallendste mensen bij DWP en 
was in de eerste helft tweemaal 
dicht bij een treffer voor de thuis-
club. Eénmaal schoof hij de bal 
langs doelman Geertsma, maar 
ook langs de verkeerde kant van 
de paal. De andere keer redde de 
keeper vakkundig. Beide ploegen 
gingen rusten met een 0-0 gelijke 
stand. 

Na rust begon DWP een offensief 
dat zou leiden tot de verdiende 
voorsprong. Een pass van Jurrit 
Visser leek voor het Sneek-doel 
.door alles en iedereen gemist te 
worden, maar achterin stond Eg-
bert Pasveer die het leer op zijn 
schoen nam, 1-0. Egbert kreeg 
daarna nog een enorme kans op 
2-0, maar miste op een haar na. 
Hubert Sneek ding harder spelen 
met als gevolg een terechte boe-
king voor een speler. Anne Haven 
behoedde de thuisclub voor de 
gelijkmaker. Nadat keeper Min-
dert Mulder bij een voorzet mis-
tastte, werkte hij op wonderlijke 
wijze dr bal nog uit de doelmond. 
In de sl  ease  gooiden de gasten er 
een extra aanvaller in. Bij DWP 
kwam Klaas Veenma in het veld 
voor Egbert Pasveer. Kort voor 

Uitslagen 8 april: 
Makkum - Oudega W. 1-1; WWS - 
Hubert Sneek 2-1; CVVO - Zeerob-
ben 1-0; De Griffioen - De Wálde 
2-3; YVC - SDS 1-1; VVI - DWP 1-
2. 
Stand: 
CVVO 	19 11 4 4 26 31-20 
DWP 	 19 11 3 5 25 39-27 
Zeerobben 	19 9 5 5 23 37-24 
VVI 	 19 7 6 6 20 40-32 
Oudega W. 	19 6 7 6 19 23-23 
De Griffioen 	19 6 7 6 19 34-36 
Hubert Sneek 	19 6 5 8 17 35-25 
SDS 	 19 6 5 8 17 31-35 
WWS 	19 7 3 917 27-41 
De Wálde 	19 6 4 9 16 27-37 
YVC 	 19 5 5915 22-27 
Makkum 	19 5 4 10 14 19-38 

Programma 15 april: VVI - Oudega W. 
Hubert Sneek - Makkum; Zeerobben 
WWS; De Wálde • CVVO; SDS • De Grif-
fioen; DWP • YVC. 

tijd kroop de thuisclub door het 
oog van de naald. De mee naar 
voren gekomen laatste man kopte 
de bal van dichtbij op de benen van 
de DWP-keeper. Het bleef bij de 
nipte 1-0 voorsprong. 
Omdat CVVO en Zeerobben ook 
hun wedstrijd wonnen is er boven-
in niets veranderd en is de achter-
stand op koploper CVVO nog 
steeds één punt. Aanstaande 
zaterdag speelt DWP in Idsken-
huizen de topper tegen streekge-
noot VVI. Aanvang 14.30 uur. 

De belangen waren groot afgelo-
pen zaterdag in Idskenhuizen 
bij de streekderby tussen VVI en 
DWP. De thuisclub zou zich bij 
winst bij de kopgroep kunnen 
aansluiten en zodoende een mi-
niem uitzicht behouden op de 
titel in 4A. DWP is in een fase 
terechtgekomen waarin elke 
week de beide punten noodzaak 
zijn om koploper CVVO niet ver-
der afstand te laten nemen. In 
Sint-Johannesga was DWP ver-
uit de betere ploeg en won ver-
diend met 3-1. 

In Idskenhuizen heeft VVI dit 
seizoen nog maar weinig punten 
laten liggen en  dust  beloofde het 
een zware wedstrijd te worden 
voor de gasten. 
Om half drie floot scheidsrechter 
Blauw voor het begin. Het eerste 
kwartier was duidelijk voor de 
thuisclub. Het kreeg goede moge-
lijkheden de score te openen. Zo 
werd een schot van dichtbij door 
een DWP-verdediger geblok-
keerd en zag een VVI-er zijn inzet 
op een haar na het doel missen. 
Toch kwam DWP beter in de wed-
strijd. Het probeerde tegenover 
het veelal lange halen-voetbal van 
de thuisclub wat meer voetballen-
de problemen op te lossen. 
Egbert Pasveer kreeg een hele 
beste kans, maar zijn schot werd 
door doelman de Vries met de voet 
uitstekend tot hoekschop ver-
werkt. Ook Jurrit Visser kon zijn 
ploeg niet aan een voorsprong 
helpen. Wanneer DWP nog voor 
rust zou hebben gescoord, zou dat 
zeker niet onverdiend zijn ge-
weest. Het bleef tot de rust echter 
bij 0-0. 

Na de thee was de start van DWP 
veelbelovend. Al na een halve 

Vierde klasse A 
Griffioen-Makkum 3-0 (1-0). 29. 1-0 
Eddy  Lamers;  70. 2-0 A  nettles  Dijkstra: 
75. -0 Pieter Lindehor). 
DWP-Hubert Sneek 1-0 (0-0). 75. 1-0 
Egbert Pasveer. 
VVI-De Wálde 3-0 (0-0). 65. 1-0 Henk 
de Boer; 75. 2-0 Eeltsje 	85. 3-0  
\Valle  \,:in der Cin, t. 
CVVO-WWS 1-0 (1-0). 10 1.0  Alin<  

R(/‘ Int.' 
SDS-Zeerobben (}-3 (0-1). 0-1 Rtublet 
Licilering; 0-2 Gerrit Riem. 0-3 Rich-
ter Lief fering. 
IJVC-Oudega (W.) 0-0. 

minuut bereikte een vrije trap van 
Henk van Hes het hoofd van Anne 
Haven, die de bal over keeper de 
Vries net onder de lat binnenkop-
te, 0-1. In de 4e minuut was het 
wederom raak. Laatste man, Wil-
lem van der Wal begon een lange 
solo, gaf een uitstekende pass op 
Jacob Hessels, die alleen richting 
VVI-doel snelde en met een schui-
ver beheerst scoorde, 0-2. De gas-
ten leken op rozen te zitten, maar 
dat was van korte duur. In de 9e 
minuut kopte Eeltje Wijnja uit 
een voorzet prima de aanslui-
tingstreffer binnen, 1-2. 
VVI voelde dat er meer mogelijk 
was. DWP werd teruggedrongen 
op eigen helft. De druk op de 
achterhoede werd naarmate de 
wedstrijd vorderde steeds groter. 
Zo werd tot tweemaal toe een 
schot door Klaas Veenma geblok-
keerd, waarna doelman Mindert 
Mulder een keiharde uithaal van 
VVI-speler Henk de Boer via de 
vingertoppen tenauwernood bui-
ten de doelpalen kon houden. 
Bij DWP kwam Johannes Hogen-
berg in het veld voor Jacob Hes- 
sels. DWP kwam niet verder dan 
enkele uitvallen, een derde beslis-
sende treffer bleef' echter uit. In de 
slotfase werd Egbert Pasveer nog 
gewisseld voor Anne Knol. De 
DWP-defensie hield stand, al 
kwam er zo nu en dan wel enig 
kunst en vliegwerk aan te pas. 
Met name Willem van der Wal en 
Klaas Veenma ruimden veel puin 
achterin. 
Het laatste fluitsignaal van 
scheidsrechter Blauw kwam voor 
DWP als een verlossing en een 
zeer nuttige overwinning was het 
resultaat. Aanstaande zaterdag 
speelt DWP thuis tegen het laag-
geklasseerde, maar lastige YVC 
uit Inst. Aanvang 14.30 uur. 

DWP blijft in race om 
titel na winst op VVI 



ALGEMENE NABESCHOUWING over de 2e helft van het seizoen 88-89 
voor het 2e elftal van D.W.P. 

Na de le helft hadden we 15 punten voor de winterstop nog 2 wedstrijden 
gespeeld Wolvega uit 3-2 verloren en thuis tegen Blauw Wit 3-3-. 
Dit was dus een slecht begin van de 2e helft. 
Na de winterstop begonnen op 4 feb. de uitwedstrijd tegen C.S.I. waar 
we maar ggn helft gevoetbald hebben en met een 0-3 voorsprong huiswaart 
keerden. (scheidsrechter had zijn knie op slot red.) 
Een perfecte wedstrijd waar ze volledig onderdruk weggespeeld zijn. 
Volgende thuiswedstrijden tegen Y.V.C. zluden we de lijn doorzetten maar 
we kregen teveel doelpunten tegen en de voorhoede kreeg te weinig ballen 
teveel breed gespeeld. Na een weekje rust kregen we cc Joure op bezoek. 
Een zwak Joure werd met 3-1 verslagen. 
Op 4 maart kregen we het vervolg van de destijds gestaakte wedstrijd 
tegen C.S.L. ondanks de 0-3 voorsprong met lood in de benen daarheen, 
het le half uur bijna een afgang geworden. De ban werd gebroken door een 
doelpunt en toen was het kat in het bakkie, "Man van de Wedstrijd" was 
JACOB HESSELS---- 5 doelpunten in totaal. 
18 maart kwam straartclub Drachtster Boys op bezoek een makje zou je 
zeggen----maar helaas konden we er niet een in krijgen en werd gaande 
weg de wedstrijd Dr. Boys steeds sterker 0-0. 
27 maart op 2e paasmaandag Heerenveen was 's middags net periodekam-
pioen geworden----tegen C.V.V.O. uit. 
D.W.P. 2 speelde een prima wedstrijd na een 0-1 achterstand werd deze 
omgebogen in een 1-3 overwinning omdat iedereen voor elkaar wou 
werken - we kregen zoveericansen dat we er bang van werden. 
Johannes (de "Killer" van het tweede red.) kwam deze middag op een 
voorlopig totaal van 15 doelpunten. 
red. Insiders wisten toendertijd al dat er een weddenschap, om een kratje 
bier, bestond tussen leider en speler. 

Dan volgt een moeilijke uitwedstrijd tegen Zeerobben (zie tevens verslag 
van Sjouke elders dit clubblad red.). 
Kampioenskandidaat mijns inziens --- door meedere omstandigheden deze 
middag zonder Jan Mulder en Johannes Hogenberg dit bleek een psycholo-
gische aderlating. 
Hierdoor misschien een kansloos D.W.P. 2 en verder met 5-1 het riet 
ingestuurd. 
Dit was voor ons ook in de volgende wedstrijden het gemis van onze 
topscoorder J.H., we kregen er niet 4gn in tegen een stug 0.N.T., 0-0 
was het eindresultaat. 

Een week later volgde voor ons weer een topwedstrijd tegen Heereuveense 
Boys, behalve het le kwartier iedereen voor 100% zijn taak vervult 
met als absolute rustgever achterin Geert Veenstra en een wereldgoal 
van "Onze" Douwe. 

Als laatste wedstrijd S.D.S. uit zonder de geblesseerde J.H. en zonder 
grens Franke Sloothaak die geopereerd is, Franke werd uitstekend ver-
vangen door Eelco de Leeuw 1-1 was de uitslag en konden we tevreden 
huiswaarts keren met een totaal van 28 punten, 47 doelpunten voor en 
toch nog 30 tegen (dit is teveel). 

Johannes Hogenberg heeft een kratje bier verloren, omdat hij geen 20 
doelpunten gemaakt heeft, dit komt door het feit dat hij wissel bij het 
le is geweest en ook nog door een vervelede schouderblessure, jammer 
Johannes. 

Slotconclusie: een pracht seizoen met veel doelpunten en een heerlijke 
groep van spelers. 
Net spelciale dank aan mijn maat Franke Sloothaak. 
	  Egbert Jager. 	 
Egbert stond als leider van het 2e garant voor een schitterend seizoen,,  
zeer fanatiek wat zoals iedereen kan lezen de no :dige punten opleverde. 
Ook grens Franke was dit seizoen goed voor enkele punten. 
Egbert en Franke een goede vakantie teogewenst en tot volgend seizoen-.12 



Het kampioenselftal 
van D.W.P. Al tijdens 

het eigen Bijker-toer-

nool. 
Al met al een zeer 

sportief' verlopen toer-

nooi met én ernstige 
blessure. 

Een speler van St Anna 
scheurde zijn enkel-

banden omdat hij een 
schot probeerde te 

blokkeren. 

Sponsor R. Bijker 

reikte de prijzen 

uit aan D.W.P.-
aanvoerder Marten 

Woudstra. 

Na afloop was er 
een "big" feest in 

kantine, waar de 

nodige frisdrank (?) 

werd genuttigd. 

Ook de spelersvrouwen 
waren aanwezig om de 
stemming te verhogen. 
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'Voetbal niet belangrijk meer 
Het drama in het  Hillsborough-

stadion van Sheffield in de halve 
finale van het toernooi om de 
Engelse voetbalbeker is één van de 
grootste rampen in de geschiedenis 
van het voetbal geworden. 

"Als je dit ziet, is voetbal ineens 
helemaal niet belangrijk meer", zei 
Liverpools manager  Kenny  Dal-
glish. Hij had bij aankomst met 
zijn team buiten het stadion al 
problemen gezien. Voor Dalglish 
en Liverpool kwam deze ramp 
extra hard aan. De supporters van 
zijn ploeg waren vier jaar geleden 
verantwoordelijk voor het Heizel-
drama, dat aan 39 mensen, voor-
namelijk Italianen, het leven kost-
te. 

De afgelopen week was juist een 
discussie op gang gekomen de 
schorsing van de Engelse voetbal-
clubs voor de Europese belcertoer-
nooien op te heffen. 

In januari 1971 deed zich de 
voorgaande grootste ramp uit de 
Britse geschiedenis voor door het 
instorten van een tribune in Glas-
gow. Daarbij kwamen 66 voetbal-
fans om het leven. De grootste 
voetbalramp in de wereld had 
plaats in mei 1964 in Lima bij 
onlusten bij de wedstrijd Peru - 
Argentinië. Daar vielen toen 350 

.doden. 
Hierna volgt een overzicht van 

de voetbalrampen na de Tweede 
Wereldoorlog: 
Maart 1946: 33 doden en 500 
gewonden bij de Engelse beker-
wedstrijd Bolton—Wolverhampton.  
December 1957: 120 gewonden bij 
de Italiaanse competitie-wedstrijd 
Fiorentina—Juventus door het in-
storten van een tribune. 

Oktober 1959: 65 gewonden in 
Napels als toeschouwers het speel-
veld bestormen. 
April 1961: 5 doden en 300 ge-
wonden bij de interlandwedstrijd 
Chili—Brazilië in Santiago door het 
instorten van een tribune. 
Mei 1964: 350 doden en 500 
gewonden door supportersbotsing 
bij de interland Peru—Argentinië in 
Lima. 
December 1964: 84 gewonden bij 
de interland Turkije—Bulgarije. 
Maart 1966: 300 gewonden bij 
Zamalek—Sporting in Cairo. 
17 september 1967: 44 doden en 
600 gewonden bij  Sivas—Kayseri  
(Turkije). 
23 juni 1968: 73 doden bij  Boca 
Juniors—Rio de la  Plata  in Argenti-
nië. 
2 januari 1971: 66 doden in Glas-
gow door het instorten van een 
tribune. 
17 februari 1974: 48 doden in 
Cairo bij Zamalek—Dukla Praag. 

12 maart 1975: 20 doden in 
Moskou in het sportpaleis Sokolni-
ki na een duel tussen een Sovjet-
en een Canadees team. 
1 april 1977: een dode en vijftien 
gewonden bij Hamburger SV—Bay-
ern  München. 
9 juni 1979: 70 gewonden bij 
Hamburger SV—Bayern  München. 
16 september 1979: 12 doden in 
het stadion van  Medan  (Indonesië). 
8 februari 1981: 21 doden en 54 
gewonden bij Olympiakos—AEK in 
Athene. 
18 november 1981: 17 doden bij  

een instorting van het stadion in 
Ibague (Colombia). 
20 oktober 1982: (vermoedelijk) 
60 doden na de UEFA-bekerwed-
strijd Spartak-Moskou tegen Haar-
lem. 

18 november 1982: 24 doden en 
50 gewonden bij America—Cali in 
Colombia. 

27 november 1982: 8 doden en 
600 gewonden in Algiers. 
11 mei 1985: 52 doden en 60 
zwaargewonden bij een brand in 
het stadion van  Bradford  (Enge-
land). 
19 mei 1985: ernstige onlusten in 
Peking bij de WK-kwalificatiewed-
strijd China—Hongkong. 
27 mei 1985: 10 doden en 50 
gewonden in Mexico Stad bij de 
finale van het Mexicaanse kam-
pioenschap. 
29 mei 1985: 39 doden en weer 
dan honderd gewonden bij de 
Europa-Cupfinale in het Brusselse 
1-leizelstadion. 
19 april 1986: 2 doden en meer 
dan honderd gewonden in Bangla-
desh bij kampioenswedstrijd. 
10 maart 1988: 50 doden en meer 
dan 100 gewonden bij de wedstrijd 
Libië—Malta in Tripoli. 
12 maart 1988: 71 doden en 250 
gewonden bij een wedstrijd in de 
Nepalese hoofdstad Kathmandu. 

15 april 1989: Halve finale En-
gels bekertoernooi Liverpool—Not-
tingham Forest:  voorlopige (offi-
ciële) balans 94 doden en vele 
tientallen gewonden. 

F pupillen D.W.P. seizoen 88-89 
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DWP door Griffioen terecht 
gewezen op tekortkomingen 

Door Jelle Brouwer 

OOSTERWOLDE — Niemand 
geloofde er eigenlijk in maar toch 
hielden ze er rekening mee. Im-
mers, DWP stond toch op een ge-
deelde eerste plaats en je weet 
nooit hoe 'een koe een haas' 
vangt. Trainer Gerrit Weide be-
kende ook eerlijk dat ze in de der-
de klasse niks te zoeken hebben. 
"Maar als je tegenstanders punten 
laten liggen en je staat daardoor 
mee op kop dan ga je het probe-
ren. Wij kennen onze tekortkomin-
gen best. Dat hoeft een ander ons 
niet te vertellen". Welke die zijn 
werd duidelijk in de wedstrijd. Een 
zeer beweeglijke thuisclub maakte 
DWP op harde wijze kenbaar dat 
het niet klaar is voor promotie: 5-
2 

De Griffioen - DWP 5-2 

Een te forse uitslag dat wel, 
maar toch geheel te wijten aan het 
veel te steriele spel van DWP dat 
teveel op kracht gebaseerd was. 
De Griffioen was middels verfijnde 
uitvallen levensgevaarlijk. DWP 
pakte wel degelijk de wedstrijd op 
omdat alleen winst telde. Vooral in 
het eerste kwartier kreeg DWP 
dan ook de kansen die het wils-
krachtige spel moest ondersteunen. 
De thuisclub speelde het leep en 
toen de druk wat verminderde 
pakte ze aanval over. Een kopbal 
van Eddy Laamers uit een voorzet 
van Kees Prins (die een hele beste 
wedstrijd speelde) betekende het  

volle rendement 1-0. Echter DWP 
liet zich niet zomaar slachten. 
Vooral de ijverige Klaas Huisman 
kwam steeds vaker gevaarlijk 
door. 

De gelijkmaker kwam vrij vlot. 
Een goed schot van Klaas Huisman 
had Marten Prins onvoldoende on-
der controle. Daardoor was het be-
nutten van de rebound een koud 
kunstje door Egbert Pasveer: 1-1. 
Vijf minuten later kwam DWP op 
1-2 wederom door Egbert Pasveer. 
Ze mochten niet mopperen dat dat 
feest door ging. Bij een aktie aan 
de zijlijn liet grensrechter Minne 
Modderman doorspelen ondanks 
dat de bal een halve meter over de 
lijn was geweest en daardoor drie 
Griffioen-verdedigers niet reageer-
den. De samenwerking tussen 
scheidsrechter Moes en de DWP-
grensrechter was toch al niet goed 
en dat zou in de tweede helft ook 
nog nodige consequenties hebben 
toen de gelijkmaker werd geboren 
uit een trekbal die al een halve 
meter de doellijn was gepasseerd. 
Griffioen-speler Andries Dijkstra: 
"Inderdaad was dit een goedma-
kertje. Het doelpunt had niet ge-
teld mogen worden. Maar ach ook 
bij het voetballen is het geven en 
nemen". 

De sfeer leed er totaal niet on-
der. En in de tweede minuut van 
de tweede helft mocht Peter Lin-
deboom inderdaad de bal ongehin-
derd inkoppen 2-2. De gelijkmaker 
had grote consequenties voor 
DWP want hierna kwam men niet 
echt meer in de wedstrijd. De 
spanningen werden wat voelbaar 
en dat leidde soms tot knullig bal-
verlies of zelf tot een trieste aktie  

die een eigen doelpunt van Jappie 
van Fles opleverde 2-3. De 'kop-
pies' gingen zelfs even bij de man-
nen 'tilt Rotsterhátile omlaag. Niet 
voor lang echter want zolang een 
Klaas Veentna en een Willem van 
der Wal nog voorop kunnen gaan 
dan blijft het van DWP moeilijk 
winnen en dat ondervond ook de 
Griffioen. Echter voor hun kwa-
men de doelpunten op momenten 
toen je je af moesten vragen: wan-
neer wordt de gelijkmaker. gebo-
ren. Met name Marten Prins stond 
een schitterende wedstrijd te spe-
len voor de thuisclub. Aan de an-
dere kant ontstond door het op-
dringen van DWP riante 
mogelijkheden voor De Griffioen 
en toen Eddy Laamers op schitte-
rende wijze er 4-2 van maakte was 
de wedstrijd gelopen. Gerrit Wei-
de: "Het was bij ons duidelijk dat 
de spanning voor sommige spelers 
toch te groot was. Vaak word je 
dat opgedrongen. Binnen de groep 
is nooit gesproken dat wij wel 
even kampioen zouden worden. 
Integendeel, ik heb dat altijd wat 
afgehouden. Wij hebben daar de 
ploeg niet voor. Het is leuk voor 
ons dat wij zo lang hebben mee 
gedraaid. Voorlopig hebben wij 
vier punten gepakt van CVVO en 
drie van Zeerobben. Ons verlies 
zit duidelijk ergens anders". 

Ook een vijfde treffer zou hun 
niet bespaard blijven. Scheidsrech-
ter Moes paste zelf met een riante 
marge de buitenspelval toe en 
daardoor mocht wederom Eddy 
Laamers ongehinderd doorgaan en 
tikte simpel 5-2 binnen. DWP had 
toen de strijd al lang opgegeven. 

IJVC 
'mar eerst 

asse  
CVVO zoekt na 21 jaar 
avontuur in derde klasse 
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VAN HIER EN DAAR 

Zaterdag 10 juni j.l. werd het traditionele mix-toernooi, als af-

sluiting van het seizoen, weer gehouden, een zeer geslaagd toernooi. 
Er was een deelname van 6 ploegen waarbij D.W.2. als winnaar uit de 

bus kwam. De oud D.W.2.-ers werden onderverdeeld over de diverse teams 

en kwamen soms zeer goed uit de verf. 

Zelfs Egbert Jager pikte een doelpuntje mee, al was het met moeite. 

Al met al zeker voor herhaling vatbaar. 

De A junioren van D.W.P. konden de bekerfinale, op het veld van Leeu-

warder Zwaluwen niet winnend afsluiten, zij verloren met duidelijke 
cijfers van Griffioen Al, 7-1. 

Toch een geflatteerde uitslag door enkele onzekerheden achterin, ook 

stond er geen gemotiveerd elftal in het veld, wat toch een van de eerE, 

vereisten is. 

In tegenstelling tot de bekerfinale stond er tijdens hun eigen Bijker-
A junioren toernooi wel een gemotiveerd team in het veld, door straf-

schoppen tegen Oudehaske (zeer sterk A elftal) werd de eerste prijs 
behaald. 

Voor het komende seizoen een veteranen-elftal van start zal gaan, dit 

onder de naam van D.W.P. 6. Ik denk dat er nog wel enkele oudjes zich 
kunnen opgeven. Momenteel "maar" 14 spelers bekend. 

D.W.P. 4 en D.W.P. D2 de enige kampioenen waren dit jaar. 

Wist 

- onze verzorgster Alle Andringa een eigen praktijk voor haar 
zelf is begonnen. 

- wij niet reklame voor haar willen maken, maar toch alle particu-
lieren naar haar doorverwijzen. (Alle succes). 

Kort jeugdnieuws: Overgegaan naar de senioren: 

Tjibbe Bos, Gerrit van Hes, Gert Jan Stobbe, Hans Piek,  Durk  Vis, 
Anne Bijker, IJpe Bijker, Klaas Koehoorn en Wietze  Germ  de Jong. 

Verzoek jeugdbestuur: gebruik deze spelers ook allemaal, laat niet de 
mindere spelers zo maar vallen, geef ook hun een kans. . 

Na een seizoen zeuren krijgen jullie er nu enkele bij, liefst gggn 

herhaling van het afgelopen seizoen. 
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Café-Restaurant - Zaalacconunodatie 

„HET ANKER" te Scharsterbrug 
Hollandiastraat 50 

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

Voor uw receptle - personeelsavond - koffietafel - diner - of laalste pleisterphials. 
Zaalcapaciteit 350 personen. Koffietafels en diners tot 175 personen. 

Vraag vrijblijvend prijsopgaaf bij de beer  II.  Junkman, Tel. 05138-12350.  

Sigaren Magazijn 'T HOEKJE 
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JoAcinner  

voegbedrijf en gevelrestauratie 
Fok 27 / 8441  BM  11 eerenveen 

Telefoon 05130-25893 

C 	

IL  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 

* \JO& g.1.0. \Ig.143.1104G 
t34 SC1A001. 

JkOle 
It.14Ut.S. 

 

SPORTHUIS 
DE LEEUW 
DRACHT 56 -58 
HEERENVEEN 
TELEFOON 22418 

Burg. KuperusPlein 59  
Telefoon 05130 - 24899 

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

 

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

met melkproducten doordeweekse 
en boodschaPpen 

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

 

III  DE SPEELBOOM 
VAN ALLES HET MEESTE VAN  PALES  HET MODISTE. 
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  
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Schade 
aan uw 

Auto 
dan naar 

‹s,  
Combineer Kieu et 1Lachniek 

Sluiswegje 10, 8411 XM JCIBBEGA 	Telefoon 05165-2392 

G8Icarster Rijschool Combinatie 

JAN PULLES 
DANNY BOSMA 
WYBREN VALKEMA 

KOM VOETBALLEN! 

WORDT LID • la  

I I a I II WI 

1151  

1 111 I 
III 

wier 	 
del» nr oLekkerbekjes U.  

KRUIDKOEK 	itt 
Fat. et.pe.k mel eel I,. "Sôn 

Ii 

In het harte 
van Joure staat de 

„BONTEKOE" 
	

Vp- J 

Vele toeristen komen er 	 De Bontekne 
laanks naar toe. 	 meetraat 108-  dour°  

Tel. 05138-135W 
„Gut" zegt u „die heb ik nog nooit gezien!" 
Maar els u iets bij hem proeft 
Weel ti het weer „misschien" 
Van vers ijs, snacks en frieten. 
Kan men dagelijks genieten. 

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

Mocht tt langs komen één dezer dagen 
kunt  II  ook eens naar z'n feestsalades vragen. 
En van dan al  zed  u onthouden 

DE BONTEKOE „Us  mem  Ian 'e Jouwer"  

welkom bij 	 
de voetbal 

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

KRUIDKOEK. 	 

dat gaat erin als Ketellapper 



INGEZONDEN 
Een vraag aan het bestuur!  

Waarom is de kantine alleen dinsdag en donderdagavond na het trainen 
open. Wij die op andere avonden trainen willen ook wel eens een keer 
even nazitten en een kop koffie of een pilsje drinken. 
Wij betalen toch ook contributie. 

Een medespeler van de club. 

Zeerobben 2 - D.W.P. 2 	1 april 1989.  

Na vorige week kostbaar puntverlies te hebben geleden tegen Dr. Boys, 
waren we eigenlijk verplicht om deze misstap weer te herstellen. 
Dit moest dan gebeuren in Harlingen waar de wedstrijd Zeerobben - 
D.W.P. op het programma stond. 
Zowel D.W.P. als ook Zeerobben hadden beiden nog een goede uitgangs-
positie in de hoogste regionen van de res. 3e klas K.N.V.B. 
Verwacht mocht worden dat D.W.P. in de sterkste opstelling van dit 
seizoen op het veld zou verschijnen in een wedstrijd waar twee crusiale 
punten op het spel stonden. 
Dit alles zou echter wel mogelijk zijn geweest ware het niet dat het le 
elftal niet compleet was (Klaas Veenma blessure, Harry v.d. Velde schor-
sing, en Jacob Hessels verplichtingen door defensie opgedrongen). 
Op zulke momenten treedt het inmiddels al "normale" doorschuifsysteem 
in werking, wat voor ons inhield, dat wij twee belangrijke spelers moes-
ten missen (Johannes en Jan Mulder). "Logischerwijze" leasden wij weer 
spelers van het 3e elftal (Remco Visser, Auke Bosma en Geert Veenstra 
voor welke dit al een gewenning begint te worden). 
Met deze gegevens vertrok een ieder met zijn eigen gedachten richting 
Harlingen alwaar om 14.30 de aftrap plaats vond. 
Vanaf het begin was het Zeerobben wat het betere spel vertoonde. 
Met vlotte combinaties, veel beweging had het technisch jonge Zeerobben 
veelvuldig balbezit met daartegenover een zwoegende D.W.P. 
Na + 30 minuten spelen was het Zeerobben die een 2 - 0 voorsprong had 
opgebouwd mede door onzorgvuldigheden in de D.W.P.-defensie. 
Voor de thee nog was het Auke Bosma die een prachtkans kreeg hetgeen 
een ommekeer in de wedstrijd zou kunnen betekenen, maar de bal belandde 
te zacht in de handen van de doelman van Zeerobben. 
In de pauze kwamen Egbert en Franke tot de conclusie dat nu de alles-
of-niets-tactiek toegepast moest worden, wat inhield dat wij de 2e helft 
met een toch wel gewaagde opstelling op het veld verschenen (2 man ver-
dediging, 3 man midden, 5 man voorhoede). 
In de 2e helft wist Zeerobben dit eerst niet goed op te vangen en kreeg 
D.W.P. meer grip op de wedstrijd. Deze grip werd bruut verstoord door 
een counter van Zeerobben met een doelpunt als gevolg. 
Na + 10 minuten na deze treffer was het Lieuwe die de keeper testte met 
een afstandsschot. Deze test viel voor de keeper nogal negatief uit, 
want de bal belandde in de touwen (3 - 1). 
Na een aanval van Zeerobben was het Jan Vaartjes die de bal van de doel-
lijn redde. Dit gebeurde echter met de hand, dus een strafschop. Deze 
strafschop werd bijna gestopt door Jan Knijpstra, maar de bal passeerde 
de doellijn (4 - 1). 
Zeerobben dat voorin veel meer ruimte had gekregen kreeg daardoor veel 
kansen. Bij een van de aanvallen moest Jan Heine aan de noodriem trekken. 
Hij deed dit door zich om een speler van Zeerobben te werpen en niet meer 
los te laten, totdat hij stil stond. Dit werd door de "wazig" leidende 
scheidsrechter beloond met een boeking. 
Daarna was het nog een keer Zeerobben, dat via alweer een counter de eind- 
stand op 5 - 1 bracht, een uitslag die je kunt verwachten wanneer je 
alles of niets speelt. De uitslag kwam in het begin hard bij ons aan, 
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maar is inmiddels alweer vergeten; wel gebied de eerlijkheid te zeggen 
dat naar mijn mening Zeerobben de terechte No. 1 is in de res. 3e klas. 

Sjolike. 

D.W.P. - Hubert Sneek.  

Op deze le april was het voor ons D.W.P. echt niet de dag van de bekende 
april grappedag. 
Na winst op S.D.S. was er de in het water gevallen speeldag tegen "De 
Walde" welke werd vervangen door een wedstrijd tegen een derde klasser, 
wel te verstaan Zwaagwesteinde. 
Deze winderige zaterdagmiddag wasvoor ons een graadmeter, hoe we stonden 
t.o.v. zo'n derde klasser. 
Alles wat werd verwacht van een dergelijke ploeg, kwam niet tot uiting 
in hun spel. Met een door enkel-blessure geplaagde Klaas Veenma ging ons 
team dus in een iets gewijzigde opstelling goed en voortvarend uit de 
startblokken. 
Ons vrij goed georganiseerde spel leverde een eindstand op van 0 - 3 
met als grote verrassing een doelpunt van Body Building Jurrit Visser 
wat voor het nodige blijspel-effect zorgde. 
Nu zijn we dus bij de wedstrijd aangekomen welke boven dit verslag staat, 
wel te verstaan D.W.P. - H. Sneek. 
Na de uit-wedstrijd welke in mijn ogen met geflateerde cijfers 5 - 0 werd 
afgesloten, was voor de ploeg de zaak weggelegd om dit in elk geval mis-
schien niet in doelpunten, maar dan wel in wedstrijdpunten recht te zetten! 
De eerste helft was misschien niet alle 45 minuten hoogstaand, maar ge-
zien de belangen was het toch wel spannend. 
Vrije uitgespeelde kansen lagen niet voor het oprapen. Egbert Pasveer 
was er nog het dichtst bij voor D.W.P., maar het laatste hobbeltje in het 
veld was genoeg om de bal op te laten stuiteren en er voor te zorgen 
dat de H. Sneek goalie Geertsma er bij kon om de score te beletten. 
Met een 0 - 0 ruststand was de thee een welkome rustperiode voor beide 
ploegen. 
De tweede helft begon met een aanvallend D.W.P.. Het windvoordeel bracht 
toch niet het voordeel wat we dachten. Ons spel verviel enigszins in te 
lange ballen, welke te ver en te diep kwamen voor onze voorhoede. 
Na + 30 minuten was het J. Visser welke de bal in de zestien meter bracht, 
en na wat gehots en gebots kwam de laatste en beslissende pass bij E. Pas-
veer welke de broodnodige 1 - 0 in de kruising kon branden. 
Het werd ondanks de redding door Anne Haven inclusief botsing met Hubert-
speler en paal niet echt meer benauwd in de goed gemotiveerde en georga-
niseerde D.W.P.-defensie. 
Toch kwamen in de laatste tientallen minuten ook nog enkele grootvader-
achtige types mee in de Sneeker aanval, maar met de uitstekende sluit-
post Mindert Mulder kwamen we niet in de problemen. 
Wat er dus na 90 minuten overbleef was de verdiende en nodige winst om 
in de top te blijven, 1 - O. 

WIST U DAT 4114,0001 .41.04.040.4,04 

- Arjen Klarenberg in eerste instantie 
vergetel was op de topscoorderslijst? 

- Hij toch nog als eerste (ged.) uit de 
bus kwam? 

Alweer schrijvend, 
maar vrijblijvend 
vol plezier en lol 
teken ik, Anne Knol. 

- Enkele spelers van het huidige 2e toch verwachten dat ze begin volgend 
seizoen weer een keer naar  Ajax  gaan (Amsterdam-toernooi?) Egbert....? 
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Schijnbaar werd het fototoestel niet begrepen want de vriendin van 
Klaas kon niet alle ondereinden van de spelers vinden, terwijl daar 
toch wel de meeste klasse zit. 

In tweede instantie toch gelukt, zie hieronder de schitterend kampioene-
foto van D.W.P. 4, volgend jaar uitkomende in de res. 2e klas F.V.B. 

De bijna traditionele kampioensfoto van D.W.P. 4. 
Staande v.l.n.r.: Wietze Toering (zwaar geblesseerd na een liesoperatie), 
Klaas Huisman (immer rustig poserend), Johannes Heeringa (sfeermaker in het 
4e en altijd babbelen), Wiepie Krist (sterk in de lucht),  Rolf  (EdstrUm) 
Eppinga (de nieuwe kassier van Skarsterlan), Henk de Vries (succesvol lei-
leider) Joke van Hes (zwaargeschapen, bijna onpasseerbare voorstopper). 
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kamploentje 
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Bauke de Jong  (Just married,  kan je wel zien aan de rest van het elftal, 
allemaal waterige ogen),  Bennie  van Hes (verder geen commentaar mijner 
zijde zie de uitslag van de Minst gepasseerde keeper elders in dit blad), 
Anske de Jager (dit jaar geen schorsing, speler die in verhouding tot de 
gespeelde wedstrijden het meeste heeft betaald voor de gescoorde doelpunten), 
Tjitse van der Wal (ditmaal zonder zwarte muts, enigzins kalend doch zeer 
fanatiek en een uitstekende kracht voor dit elftal) en dan weer  Just Married  
Roel Vaartjes (de kersverse Rotsterhaulster nog immer snel en zeer gevaar,-
lijk met de voorzet)- 

Zoals ik me op dit moment kan herinneren ontbreekt Jan Sloothaak ook op 
deze kampioensfoto, gemaakt tijdens de uitwedstrijd te Delfstrahuizen. 
Thuis hadden zich enkele ongeregeldheden plaatsgehad misschien was hij 
daardoor thuisgebleven. 
Excuses van mijn:kant als ik iemand ben vergeten. 	J.K. 

kampioen D2. 
Staande v.l.n.r.: trainer Willem van der Wal, Remco Akkerman, Jochem 
Sloothaak, Marco Vaartjes,  Harm  Jan Sloothaak, Wiebren van Stralen en 
leider Marten nuts" Huisman. 
Zittend v.1,n.r.: Guido de Leeuw, Roel "Albert" Wietsma, Jan Schokker. 



Bolswardia - D.W.P. 	22 april 1989.  

Kwart over twaalf moesten wij aantreden bij Bolswardia. 
Wiepie Krist speelde de eerste helft niet mee vanwege een blessure. 
Arjen Klarenbeek viel voor hem in, dus leider Henk de Vries had genoeg 
spelers. Bolswardia had de aftrap, maar D.W.P. nam na enkele minuten hun 
kans waardoor Anske de Jager het eerste goede schot loste op de goal.... 
mis. 
Het 4e elftal heeft eerst een stuk of tien kansen nodig, voordat het tot 
scoren kan komen. Maar na een mooie voorzet van J. Sloothaak op Anske, 
kopte deze de bal recht bij de keeper in de handen. We hebben nu ongeveer 
20 minuten gespeeld, en na weer door de linies van Bolswardia te zijn 
heen gebroken kwam Anske weer voor de keeper, maar u raad het al... mis. 
Nog 9 minuten te spelen in de eerste helft en D.W.P. krijgt nog een hoek-
schop genomen door Klaas Huisman zonder resultaat. Bolswardia kwam nog 
even opzetten voor de rust, daar kwam nog een hoekschop uit die  Bennie  
er prima uithield. 
De scheids fluit af voor de rust 0 - 0. 
De 2e helft begint met een aantal supporters voor Bolswardia die ons 
aardig bekend voorkwamen en ja hoor de spelers van SDS kwamen een kijkje 
nemen en moedigen Bolswardia aan met kreten "laat D.W.P. niet winnen, 
dan krijgen jullie 2 kratten bier van ons". 
Maar D.W.P. liet zich niet afleiden. 
Arjen Klarenbeek werd vervangen door Wiepie Krist. Na een minuut of 10 
een hoekschop voor D.W.P. genomen door Klaas Huisman maar er komt weer 
niets uit. 
Zo zijn we in de 15e minuut beland en de bal is weer voor de goal van 
Bolswardia. Ik kon niet precies zien wie de bal doorspeelde aan Wiepie 
Krist maar hij maakte een mooie goal, 0 - 1. Eindelijk raak maar de 
vreugde duurde niet zo lang, want de grensrechter van Bolswardia deed 
de vlag omhoog. De scheids keurde hem na gepraat te hebben met de grens-
rechter af. SDS had er wel lol in maar het was onterecht dat hij hem af-
keurde, want het was een zuivere goal. Maar goed, D.W.P. liet de kop niet 
hangen. Anske was alleen voor de keeper, maar weer mis. 
Bolswardia kwam ook weer even op de helft van D.W.P. maar  Bennie  hield 
de bal er weer formidabel uit. 
Wiepie Krist wilde het ook nog een keer proberen in de laatste 10 minu-
ten, maar de bal ging net naast. Anske weer alleen in de aanval maar 
schiet zelf niet, hij geeft de bal door aan Klaas Huisman en die haalt 
ongelofelijk uit, maar de bal gaat meters over. 
Toch in de laatste minuten gerechtigheid voor D.W.P. Eindelijk een goal, 
doordat Menno Visser door de linies van Bolswardia heen wist te komen, 
kwam hij tot scoren, eindelijk 0 - 1 voor D.W.P. Na een minuut of twee 
á drie floot de overigens slecht fluitende scheids af. 
Nu moesten we nog afwachten wat SDS zou doen, als deze ploeg van ONS 
zou verliezen waren wij kampioen, dus wij naar Sneek. Daar aangekomen 
boden we ONS meteen een pilsje aan als ze zouden winnen, en jawel ze won-
nen, dus dat werd trakteren. 
D.W.P. 4 moet nu nog twee uit-wedstrijden tegen SDS en Delfstrahuizen, 
maar nu zonder zenuwen en grote kans dat het scoren ons nu beter af gaat. 

Tineke. 

Voor alle reacties, bloemen, kaarten en 
fruitmanden, die ik heb ontvangen tijdens mijn "afwezigheid" t.g.v. 
een voetbalongelukje, wil ik_iedereen bedanken en in het bijzonder 

Alie en Harrij. 
Johannes Hogenberg. 
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JOHAN KNOOP: winnaar 
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Friese ploegen redden 
zich in 413 

Schutters klassement Friesch Dagblad rond 

Johan Knoop winnaar DWP nog naar 
royale winst LEEUWARDEN 	Johan 

Knoop van Buitenpost is winnaar 
geworden van het schuttersklas-
sernent van het Friesch Dagblad. 
Rijkelijk laat, maar weloverwo-
gen zette de Buitenposter schut-
ter de aanval in op Dick Zijlstra 
(De Lauwers). Knoop liet in de 
derde klasse A het net 23 keer 
bollen en verzamelde daarmee 
37 punten, vier meer dan num-
mer twee Zijlstra. 

Het duo kwam de laatste 
speeldag tot twee treffers, die in 
beide gevallen vier punten ople-
verden. Johan Knoop was in zijn 
eentje verantwoordelijk voor de 
eliminatie van Oeverzwaluwen 
(2-1) en Dick Zijlstra nam de 
produktie van zijn team tegen 
Friese Boys (2-0) geheel voor. 
zijn rekening. Halverwege de 
competitie had Zijlstra nog een 
'veilige' voorsprong, maar aan 
het slot van de competitie liet 
zijn scoringsdrift het afweten. 

Jappie Wijnja (VVI) was de 
laátste competitieronde de meest 
produktieve speler. Tegen SDS 
scoorde Wijnja vier maal en dat 
leverde hem acht punten op.  Ate  
Brouwer (ONS) voegde met de 
zevende treffer in het duel met 
Wolvega vijf punten aan zijn 
totaal toe. Opvallend was dat de 
topschutters de laatste speeldag 
benutten  oath  het net nog meer-
dere keren te raken. 

Midst:glad schuttersklassement Friesch 
Pagbald  seize.  '88-'89: 
37'- Johan Knoop (Bultenpos 
33 - Dick Zijlstra (De Lauwers). 

24 -Gerard Jager (Hardegarijp), Douwe 
Peter Rijpstra (Rijperkerk), Tjeerd 
Heidbuttrt (Veenwouden), Willem 
Schoorstra (Ternaard). 

23- Arnold Nulma (Ropta Boys),  Bonne  
Bekkenta (Opende). 

21- Henk de  Rear  (Drenthina). 
20-Dick van der Wal (Drachtster Boys), 

Richard  Pomona  (VVI), Jappie Wijnja 
(WI). 

19- Folkert Wessellus (Broekster Boys), 
Jappie Wijnia (SDS). 

18- Anco 	(SDS), Albert Outjes 
(Cambuur),Cor Schotanus  (Steal).  

17 -Jan Peter  Steal (ON),  Jouke Faber 
(Omelet« Boys), Erik Ruitenberg 
(Wolvega), Andries Dijkstra (Grit-
fioen). 

15 -Jan Piet Broersma (Blauw Wit), Ja. 
• cob  Hessels (DWP), Egbert Pasveer 

(DWP), Hille Westerhof (Hubert 
Sneek am.), Jan Koster (Rijperkerk), 
Alfred Maychnak (Boombergum),  

Edwin  Knipe:,  (t toJivrril), Pets 
Sinter) (Holwerd),  Ids ()shwa  (Tryra-
waldster Boys). Wierd Hoekstra (V 
en V). 

14 - Jan Jaap Kooistra  (ON),  Jappie 
Braaksina (BCV), Jan Douma (Bin-
tenpost), Tjerrie  Kars  (CSL),  'raise  
Wijbenga (Zwaagwesteinde), Dick 
Bouma (Hubert Sneek  zits.),  Michael 
Dijkstra (QVC), Albert de Gr.( 
(QVC), Eetco van der Heide (Open-
de), Jan Lolkema (stinitertsga), 
Keimpe de Vries (Trynwáldster 
Boys). 

13- Alex Ktompstra (ACV), Jan Kramer 
(Urk), André Onclin (Brockster 
Boys),  Jai:  Boersma (Hecrenveense 
Boys), Eddy  Learners  (De GriffMen), 
Siebe van der Velde (Opende), Si-
mon Kuitert (RWF), Gerben Franckes 
(GSVV). 

12- Henk Buimer (Flevo Boys), Henrie 
Kramer (HZVV), Marco Locht  (Ile 
Quick  '28), Peter Wempe (Blauw 
Wit), Douwe Fokkinga (Harkemase 
Boys), Harry van der Poll (OWIOS),  
Ate  Brouwer (ONS), Jan Dijkstra 
(Wolvega), Peter Kamstra (Zeerob. 
ben), Jan Marren Eggcns  (Munn°.  
Peter Hocksma ('t Fe.), Jan Dijkstra 
(Hardegarijp), 	Lammed 	Brink  
(RSVP),  Doeke rall Dijk (Wl'OC). 
Wi)less Terpstra (Birdaard). 

11- Arnold Bos (ACV),  Arian  Wieringa 
(Be  Quick  '28), Jan de I  loan  (Drachl. 
ster Boys),  Jells  Feensira (firi)swar•  
dial,  J.  Twiner] Bosnia  (CVVO), 
Laurens Slump (CVVO), Edward Jor• 
no„. (WWS), Wiebe Venema  (Atha.  
uur.)), Frans Munsterman (I lardega. 
rijp), 'Fiipke de Vries (IVT0(:), 
Doeke Walstra  (Steal),  Eddy Terpstra 
(Bird:tart)), Jan Kempenaar (Friese 
Boys), Minze Walda (Friese (loys). 
Wessel Nijhuis (Ven V). 

10- Hielke Ruisch (CSL). Auke  Bum  
o (ONS), Klaas Huisntan  (DWI'),  Frans 

Verweij (IJVC), Hans  °enema  (Han-
(em.  Boys), Tont van der Beek 
(Friese Boys), Jappie  dc  Vries (De 
Lauwers), Peter Brariksina (Ooster. 
go), Simon Elsenga (V en V). 

LEEUWARDEN - De laatste 
speeldag bracht in de vierde klasse 
A de definitieve beslissing, nl. het 
kampioenschap voor het Lemster 
CVVO. 

DWP—De Wálde 5-0 
Vanaf de aftrap was de thuisclub 

.oppermachtig. Toch clutirde hel bij-
na een half uur voor het overwicht 
in doelpunten werd uitgedrulci. 
Jurrit Visser zorgde voor cle  ore  
ningstreffer, 1-0. Een strafschop, 
vlak voor rust, werd benut door 
Klaas Huisman, 2-0. Na rust bouw-
de DWP de voorsprong uit: Jappie 
van Hes, Egbert Pasveer en Rintje 
Heringa scoorden. 

Anjutn - Be  Quick  	1-1 
Oeverzwaluwen - Buitenpost  	1-2 
Bolswardia - Zwaagwesteinde  	0-1 
ONS - Wolvega 	  5-2 

2-3 
Heerenveense Boys - Zwaluwen 	2-0 
CSL - Workum 

De karbonade en het glaasje 
bier dat de spelers van DWP vrij-
dagavond tijdens de wedstrijdbe- 
spreking tot zich namen, stonden 
uiteindelijk ook niet garant voor 
het kampioenschap in 4A. DWP 
won weliswaar met 5-0 van De 
Wálde, de kampioensbloemen 
gingen naar het Lemster CVVO. 
„En dat hindert eigenlijk ook he-
lemaal niet,-  aldus DWP's mid-
denvelder Henk van Hes. „Want 
wij zijn dik tevreden. Voor zo'n 
dorpsploegje als wij hier hebben, 

Geen titel 
wel tevreden 

hebben we tocn een tantastiscn 
seizoen gehad. We draaien vol-
gend jaar liever in de top van 4A 
mee dan onderin de derde klasse. 
Da's leuker voor het publiek en de 
spelers. CVVO is in de breedte wat 
sterker dan  DWI).  en kan zich 
wellicht Wat betel' in de derde 
klas handhaven."  MVP  sloot het 
seizoen in ieder geval waardig af: 
De Wálde kwam niet aan de bak. 
De beste kans voor de gasten was 
voor Hendrik Landman. maar hij 
faalde vanaf elf meter. 

WWS - Makkum 	  
CVVO - Oudega W 	  
De Griffioen -  Hub.  Sneek 	 
IJVC - Zeerobben 	  
DWP - De Walde 	  
VVI-SDS 	  

CVVO 
DWP  
VW  
Zeerobben 
De Griffioen 
H. Sneek 
WWS 
Oudega W. 
SDS 
De Walde 
IJVC 
Makkum  

SLEAT 22-32 Trynw.Boys 22-32 
ONT 22-29 Holwerd 22-28 
QVC 22-26 Wijkels 22-27 
Haulerw.Boys 22-24 Minnertsga 22-26 
Cambuur 	22-22 Birdaard 22-23 
Woudsend 22-21 Friese Boys 22-22 
NOK 22-20 Temaard 22-22 
Waterp.Boys 22-20 V en V 22-21 
Boombergum 22-19 De Lauwers 22-21 
Nijland 	22-17 Oostergo 22-18 
1-leeg 22-17 K'tert We 22-17 
Hielpen 22-17 GSVV 22- 7 

Buitenpost 
Workum 
.H'veense Boys 
ONS 
CSL 
Be  Quick  
Zwaagw.einde 
Wolvega 
Bolswardia 
Anjum 
Oeverzwaluwen 
Zwaluwen 

Vierde klasse A 
CVVO-Oudega 2-1 (1-0). 45. 1-0 Lau- 
rens Slump; 55 2-0 Laurens Slump; 86. 
2-1  Reinder  Hoekstra. 
WWS-Makkum 2-0 (1-0). 1. 1-0 Ed- 
ward Jorna: 46. 2-0 (pen .1 John Eftt 
Griffioen-Sneek 1-1. 
IJVC-Zeerobben 1-1 (0-0). 74. 1•0  
(pen.) Frans Verweij. W) 1-1 Peter 
Kamstra. 
DWP-De Wálde 5-0 (2-0). 27 1-0 
Vis,er: 12. 2-0 (pen.) Klads 
55, 3-0 Japple van  Iles:  67. 	It:0)er( 
Pasveer: 81. 5-0 Rint)e 1-leering.)  
VVI-SDS 5-2 (2-1). 2: 0-1  Alien  Eiger-
sma: 20.. 44. en 55. 1-1. 2-1 en 3-1 Jap-
pie  Wijnja; 56. 3-2 Douwe Reitsma; 58. 
4-2 Richard Portena: 79. 5-2 Jappie 
Wijnja. 

22 13 
	

4 31 
22 13 3 6 29 
22 10 6 6 26 
22 9 6 7 21 
22 7 8 7 22 
22 7 7 8 21 
22 9 3 10 21 
22 6 8 8 20 
22 7 5 10 19 
22 7 5 10 19 
22 5 6 11 16 
22 6 4 12 16 

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

38-23 
49-34 
51-36 
39-27 
40-40 
40-28 
30-42 
26-30 
35-44 
29-43 
26-33 
22-45 
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SUPPORTERSCLUB S.C. HEEnENVEE bM-1 

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

• Of Bankrekeningnr. 3307.14.8B0 van de Rabobank. 
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C.V.V.O. - D.W.P. 2 	27 maart 1989 2e paasdag.  

Het is 5 uur wanneer de wedstrijd begint tegen Lemmer. Een belangrijke 
wedstrijd, omdat D.W.P. bij winst 2 punten achter de koploper Zeerobben 
komt te staan. 
De opdracht is dan ook om direct vanaf de start de beuk erin te gooien, 
maar sportief blijven. Vanaf de eerste minuut nemen wij dan ook het ini-
tiatief. Echter na + 10 minuten krijgen we door een misverstand in de 
achterhoede één om de oren. 
Geheel tegen de verhouding in staan we achter met 1 - O. Maar nu is 
D.W.P. wakker. Zo komen ook de kansen daar, voor bijvoorbeeld Johannes 
Hogenberg en Jan Vaartjes. Dit resulteert na + 20 minuten spelen eindelijk 
in een doelpunt. De bal komt door een vrije trap van Sjouke Mulder op het 
hoofd van Johannes Hogenberg, die vervolgens de bal over de keeper knikt, 
1 	1. 
D.W.P. breekt eindelijk los. Combinaties gaan beter lopen en kansen worden .• 
gecreeerd. Dit maal komt de bal vanaf een uittrap van  Durk  Jager op snel- 
heid terecht bij Jan Vaartjes. Deze geeft de bal aan Anne Bijker die de 
bal beheerst in de hoek kopt, 2 - 1. 
Zo wordt ook de 2e helft begonnen. Na 3 minuten spelen krijgt D.W.P. 
alweer een kans, echter ondergetekende schiet grandioos over de bal heen. 
En zo zullen voor deze persoon nog vele kansen volgen, echter onbenut. 
Lemmer probeert toch nog op de gelijkmaker te komen, maar tot echte doel-
rijpe kansen komen ze niet. 
De spanning blijft er tot 8 minuten voor het einde van de wedstrijd. De 
bal wordt in het strafschopgebied gespeeld. Johannes Hogenberg zal vervol-
gens de laatste man passeren, maar wordt "neergelegd". Penalty zegt de 
scheidsrechter. Johannes neemt de penalty zelf waarna het eindelijk 3 - 1 
staat. 
Na 90 minuten klinkt het fluitsignaal waarna D.W.P. verdiend gewonnen huis-
waarts kan keren. 

Johannes fit Snits.  

Toernooi F-pupillen 	29 april 1989. 

Het gaat goed met onze F-pupillen. 
Na 6 wedstrijden in de competitie hebben we al 10 punten binnen. 
Je kunt zien dat ze goed vooruit gaan, dankzij de training van Willem 
v.d. Wal. Er zijn tot nu toe 21 goals gemaakt en slechts 1 bal is onze 
keeper gepasseerd, en we hebben nog 4 wedstrijden te gaan. 
Het is een prachtig gezicht al die kleine mannekes achter de bal aan zien 
rennen. 
Vandaag is het de grote dag van het toernooi. De jongens fantaseren al aan 
wie ze de beker zullen laten zien, want ze zijn er van overtuigd dat ze 
eerste worden. 
Aan publieke belangstelling ontbreekt het niet en je hoort overal posi- 
tieve geluiden. Het weer zit vandaag ook mee. 
Half drie: De aftrap van de le twee wedstrijden. De jeugd begint vol 
goede moed, al vinden de keepers het wel verwarrend, dat ze al na 7- 
minuut al van speelhelft moeten wisselen. 
Onze eerste wedstrijd wordt tegen Oudehaske gespeeld en gewonnen met 
3 - 1. Er wordt gescoord door  Harm  v.d. Wal, Remco de Jong en Jelle de 
Vries. De eerste 2 punten zijn binnen. Naar later blijkt ook de laatste. 
Doch dit mag de pret niet drukken. Om + half zes was de prijsuitreiking. 
1. V.V.I. 	3. Joure 	— 5. Bakhuizen 	7. Renado 
2. Read Zwart 	4. F.F.S. 	6. D.W.P. 	8. Oudehaske 
Ons jeugdbestuur heeft een prima toernooi georganiseerd. Er waren zelfs 
8 bekers, dus iedere ploeg ging met beker en vaantjes voldaan naar huis. 
Een pluim voor ons bestuur en ook voor de scheidsrechters, Pieter Klaas, 
Mindert,Jappie en Jolt. Bedankt en 	 volgend jaar weer? _23 - 

Hennie. 



Vrijdag 31 maart was de 9e en laatste 
competitiewedstrijd van dit winterseizoen 
met slechts 18 deelnemers. 
De uitslag van deze avond was: 

Winnaarsronde  
1. H. Zwier en B. de Vries 
2. R. Vaartjes en Jitze de Vries 

Verliezersronde  
1. J. Hol en J. van Hes 
2. L. Schotanus en M. Modderman 

Poedelronde  
1. H. Mulder en H.L. de Jong 
2. Mevr. Mulder en S. Mulder  

Vrijdag 21 april was de sluitingsavond met 24 deelnemers. 
Als proef werd gespeeld met een nieuw systeem. Iedereen speelde nu 4 wed-
strijden in 1 klasse en de totaal gescoorde punten tellen mee voor de 
einduitslag. De volgende spelers gingen nu met de vleesprijzen naar huis: 
1. S. Mulder met 48 punten. 
2. M. Modderman en H. Mulder ieder met 47 punten. 
4. H. Zwier en S. Poepjes ieder met 46 punten. 
6. J. van Hes met 45 punten. 
7. B. Zwart met 44 punten. 
8. P.R. de Jong met 43 punten. 
9. Mevr. Mulder met 42.punten. 

10. L. Schotanus en H. de Vries met 40 punten en 
12. J. ten Boom en R. Vaartjes ieder met 37 punten. 
Daarna volgde de prijsuitreiking van de competitiewedstrijden. 
De kampioen op eenzame hoogte was J. van Hes met 64 punten. De beloning was 
een mixer, aangeboden door het actiecommité van D.W.P. 
2. H. Mulder met 50 punten, een electrische blikopener, aangeboden door 

het actiecommité. 
3. Jitze de Vries met 48 punten, een rollade, aangeboden door Slagerij 

Jansen. 
4. R. Vaartjes met 46 punten, een keukenweegschaal, aangeboden door 

Jitze de Vries. 
5. A. S. v.d. Molen met 40 punten, een rollade, aangeboden door S. v.d. 

Molen. 
5. B. M. Rondhout met 40 punten, een partyset, aangeboden door het 

actiecommité. 
7. J. ten Boom met 38 punten, een fruitschaal, aangeboden door N.N. 
De overige uitslagen waren: 

Punten Punten 
8. L. Schotanus 36 21. 	J. 	Hol 16 
9. H. Zwier 34 22. J. Vermaning 14 
10. S. Mulder 32 23. H. 	Visser 12 
11. Mevr. 	de Vries 28 24. 	Y. de Jong 10 
12. J.C.P. 	de Vries 26 P. Hogenberg 10 

M. Modderman 26 Mevr. Mulder 10 
14. J. Jager 24 27. E. Jager 8 

B. de Vries 24 28. G. 	de Jong 6 
16. Y. 	Dikkerboom 22 A. de Jong 6 
17. C. Olde Achterhuis 20 P.K. 	de Jong 6 
18. H. 	de Vries 18 31. J. 	Zwart 4 

H.L. 	de Jong 18 32. G. 	Boek 2 
B. Zwart 18 
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Namens alle spelers is een woord van dank verschuldigd aan het actiecommité 
voor de gehouden kaartavonden. 
Niet minder dank is verschuldigd aan B. Zwart voor de perfecte leiding van 
deze avonden. Zonder zo'n leiding kan men het spelen wel vergeten. 
Tevens deelt ondergetekende mee, dat hij met ingang van heden stopt met de 
verslaggeving van deze avonden in het clubblad. 
Allemaal een prachtige zomer toegewenst. 

B. de Vries.  

JOHANNES HOGENBERG 
en 

1ETSKE VAN STRALEN 

litte jimme witte dat hja 
fan doel binne te trouwen 
op tongersdei 18 maaie 1989 
om 15.00 oere 
yn  it  gemeentehOs 
op 'e Jouwer. 

Wy noegje jimme  it  dit mei Cis te 
fieren de jOns fan 8-11 oere 
yn hotel „Tjaarda" te Oranjewáld. 

Us wenplak: 

Paardebloem 4, 8607 DM Sneek. 

Op 2 mei 1989 is geboren onze 
zoon 

Lial)Cer et; ...‘.):11.<-11:';:e.fi 

De dankbare ouders: 

Geert en Sonja 
Dijkstra-Zoetemeijer 

Jol 14 
8501 Sk Joure 

Tijdelijk adres: 
Ziekenhuis „Tjongerschans", Heerenveen. 

Graag wil ik langs deze weg iedereen bedanken voor de attenties en 
aandacht die ik tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en thuis heb 
mogen ontvangen. 

Wietze Toering. 

Hierbij wil ik de spelers van de B selektie hartelijk bedanken voor de 
medewerking tijdens de trainingen en de plezierige manier waarop wij 
getraind hebben. 
Ook hartelijk bedankt voor de leuke attentie en hopelijk met dezelfde 
medewerking en resultaat tot het volgend seizoen. 

Wietze Toering. 
Als aanvoerder van het vierde elftal wil ik ook namens de spelers 
het bestuur hartelijk bedanken voor de gezellige receptie die wij aan- 
geboden hebben gekregen en de leuke attenties. 

(alweer red.) Wietze Toering. 



TOTAAL OVERZICHT VAN D.W.P. 

elftal wedstr. winst gelijk ven. pot. vg87-1 Pékén 

1 22 13 3 6 29 49 -- 34 ( + 15 ) 

2 22 10 8 4 28 51 -- 31 ( + 20 ) 

3 22 10 4 8 24 34 -- 26 ( + 8 ) 

22 17 3 2 37 51 -- 13 ( + 38 ) 

5 10 4 3 3 11 27 29 ( 2 ) 

10 1 2 7 4 13 34 ( — 21 ) 

A 7 4 0 3 8 17 18 ( 1 ) 

8 3 4 1 10 33 13 ( + 20 ) 

B 10 4 2 2 10 12 14 ( 2 ) 

10 2 2 6 6 14 25 ( — 11 ) 

C 10 1 1 8 3 7 65 ( — 58 ) 

10 0 5 5 5 8 -- 24 ( — 16 ) 

Di 8 3 1 4 7 26 41 ( — 15 ) 

10 1 1 8 3 11 82 ( — 71 ) 

D2 10 7 0 3 14 30 17 ( + 13 ) 

10 8 2 0 18 45 7 ( + 38 ) 

El 10 2 5 3 9 19 15 ( + 4 ) 

10 4 3 3 11 24 20 ( + 4 ) 

E2 10 0 0 10 0 5 71 ( — 66 ) 

10 4 2 4 10 9 11 ( 2 ) 

Fl 10 7 2 1 16 35 3 ( + 32 ) 

YVUJUVM_IJ4VM_TVANS 

Dat D.W.P. 251 wedstrijden speelde 

Dat D.W.P. 105 
,t 

hier van won 

Dat D.W.P. 53 gelijk speelde 

Dat D.W.P. 93 verloor 

Dat D.W.P.in dit seizoen dus totaal 263 punten haalde 

Dat D.W.P.in tt 	
520 doelpunten maakte 

Dat D.W.P.in 593 /I 	
tegen kreeg 

Hier uit volgt dat per wedstrijd gem. 1,048 punten werden behaald 

Men per wedstrijd 2,072 doelpunten maakte en 2,363 tegen kreeg 
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WIE SCOORDEN VOOR D.W.P. DE DOELPUNTEN EN WIE WAS DE MINST 

GEPASSEERDE DOELMAN: 

Net als alle voorgaande jaren werden de prijzen weer aangeboden 

door: BOSMA AUTOMATERIALEN uit LEEUWARDEN. Douwe van der Schaaf 

u wel bekend, heeft dit weer voor ons geregeld. Namens de gehele 

redaktie willen we Douwe hierbij bedanken. 

Dan wil ik ook even de leiders van alle elftallen bedanken voor hun aandeel 
in het tot stand komen van de standen. Want als deze mensen niet de lijsten 
invullen wordt het voor mij ook een stuk moeilijker om aan een zo volledig 
mogelijke stand te komen. 
De prijzen zijn dit jaar als volgt verdeeld; bij de meest scorende speler 
ging de eerste prijs naar JOCHEM SLOOTHAAK van D2 en ARJEN KLARENBERG van 
het vijfde elftal, (wie ik eerst helemaal over het hoofd had gezien maar 
je prijs komt er nog aan ARJEN) bijde met 22 doelpunten. Dit aantal is geen 
record want dat staat op naam van JACOB HESSELS met 37 doelpunten uit het 
seizoen 86-87. Maar daarom geen minder goede prestatie jongens zet hem op 
voor het volgend seizoen. Tweede werden START BRUINSMA van El en JAN SCHOKKER 
van D2 elk met 19 doelpunten. Op de vierde plaats met 17 doelpunten de eerste 
senioren speler namelijk" DE KILLER" , JOHANNES HOGENBERG van het tweede. 
En als laatste prijs winnaar GEERT DE VRIES van D1 met toch nog 15 doelpunten. 
Zie voor meer gegevens en standen verder op in het clubblad. 
Dan naar de keepers, waar de eerste prijs, we konden dit het hele jaar aan 
zien komen, naar BENNIE VAN HES van het vierde elftal ging met een gemiddelde 
van 0,591 d.w.z. in 22 wedstrijden maar 13 tegen treffers, hetgeen net geen 
record is, want dat staat met 0,555 ook op zijn naan uit seizoen 87-88. 
Op de tweede plaats kwam uit TJERK DE HEER van E2 met 10 wedstrijden en 11 
tegen een gemiddelde van 1,100. Net  achter Tjerk op de derde plaats WIEPIE 
VAN STRALEN met 15 wedstrijden en 18 tegen een gemiddelde van 1,200. Op de 
vierde plaats kwam uit ROEL WIETSMA van D2 met een gemiddelde van 1,235. 
Vijfde JAN KNIJPSTRA met 1,308 en zesde DURK JAGER met 1,375. 
Verder wil ik even noemen SIETSE KEES VAN STRALEN keeper van Fl hij kreeg in 
9 wedstrijden maar 3 doelpunten tegen. SIETSE KEES viel buiten de prijzen 
omdat hij voor de winterstop keepte in E2 en deze wedstrijden ook mee telden 
voor de stand. 

WIST U DAT 	 

HET ELFTAL WAT HET MEEST WON 
TV 	 II 	ff 	ff 	If 	GELIJK SPEELDE 

4e  

2e  en El 

namelijk 
n 

17 

8  

keer 

II If If If  ff VERLOOR E2 ff 14  

If If If  I/ SCOORDE D2 !I 64 n 

n n n n n TEGEN KREEG D1 ff 123 doelpunten 

n n n MINST  If 	 I/ Fl ff 3 n 

n n n n n SCOORDE E2 n 14 Keer 

n n n n n VERLOOR Fl  If  
1 

ff  

II  I/  II If II  GELIJK SPEELDE D1,D2,E2 en Fl  It  2 n 

n n n n n WON Cl  II  1 I, 
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18. Harm  van der Wal 
19. Wiebe van Es 

Johannes Heringa 
Menno Visser 

22. Anne Wierda 
Nico Huppes 
Klaas Huisman 

25. Marten Woudstra 

Fl 9 
El 8 

8 
8 

El 7 
7 
7 

Al 6 

VIVJWYMYJMYYMUYV+YYYYJJ4V++ 

22 
22 
19 
19 
17 
15 
14 
14 
13 
13 
13 
13 
12 
12 
10 
10 
10 
10 

1.Jochem Sloothaak D2 
Arjan Klarenberg 

2. Siart Bruinsma El 
Jan Schokker D2 

4. Johannes Hogenberg 
5. Geert de Vries D1 
6. Anne Bijker Al 

Jacob Hessels 
8. Gjalt van Hes Bi 

Wiepie Krist 
Remco ten Hoeve Fl 
Remco Akkerman D2 

12. Hans Piek Al 
Egbert Pasveer 

14. Jan de, Vries Bi 
Marco Vaartjes D2 
Hendrik van Stralen Cl 
Anne Haven Al 

'+''MT+YVVVVYM-VYY-M-+WS-a4-'+'-a++  
naam elftal wedstr. Tegen Gemiddeld 

1. BENNIE VAN HES 4
e 

22 13 9,591 

2. TJERK DE HEER E2 10 11 1,100 

3. WIEPIE VAN STRALEN 
3e 

15 18 1,200 

4. ROEL WIETSMA D2 17 21 1,235 

5. JAN KNIJPSTRA 2e  13 17 1,308 

6. DURK JAGER 2e  16 22 1.375 

7. MINDERD MULDER le  22 34 1,545 

8. JOHAN BIJKER Bi 19 34 1,789 

9. MARCO DE JONG El 17 32 1,882 

10. DURK VIS Al 13 27 2,077 

In dit allerlaatste clubblad willen wij als redaktie graag 	het "aller- 
laatste woord. In het bijzonder moeten wij natuurlijk alle ADVERTEERDERS 
hartelijk bedanken voor de spontane hulp die zij boden. De mededeling 

ZONDER ADVERTEERDERS IS DE:UITGAVE VAN DIT CLUBBLAD niet mogelijk ging 

voor ons ook zeker op, vandaar heren adverteerders zeer bedankt voor jul-, 
jullie financiele steun. Daarnaast willen wij iedereen (ook nieuwe 
leden welke nu het laatste clubblad krijgen) een pleziere vakantie toe-
wensen en tot zins op het voetbalveld. 

redaktie 
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RUMPIOEDER- 
BULK- 

EN 
KIPPER. 

TRANSPORT  

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

TEL. 05137-1481/1491 

nce 
adwer teerderes 
maakten deEe 

uitgave 
mogelijk. 
Bedankt 

Douwe Egberts  
Pickwick  Thee 

linen-ma VW 
IBij 1W7it'ITUITT "NOORD"  
teed  U typen zo het hoort. 
Complete opleiding BLIND-TYPEN voor 
slechts f 295,- nu ook in St. Johannesga 

Rotsterhaule 
Voor inlichtingen: 

rti - t[i
- [ 1 In  rill, 	13 

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

******~:********************, 
* * 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 ot 
* * 
* tel. 05137-2019 	* 

TECHNISCH BEDRIJF 
MAI 

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

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

ERKEND INSTALLATEUR 



TEXTIEL 

KOMPLETE WONINGINRICHTING 

met 500  wiclonslag 

6 type,, son 45,5 tot 81 kW 
162 • 110  pk)  

met 2- of 4-wieleandriiving 

Mechanisatiebedrijf 4ry Akkerman 

Massey Fergus 
De zekerheid met prijs en 
kwaliteit goed te zitten! 

de nieuwe, -intelligente-  M•F 3000 trekkerserie 

133.,:r 

metaii  
SOS 

• Oe revolut.onatr• loaltkereene rno 
'Autotronocs  itansrmse,e•regebng 

• Skdoer.gel.ndlerme ve.l.gh.,delabon• 
lbeoeden  75 081011 me. 00.1 roi101• 
en goed  Debt  voor. ach;;; en  opal,  

• Volg even Non. eevde tiananmeere  
roll  IC 320; 48 velonellIngen,  Hi  
enelheden ven 0.4 in; 42 imitmr, 
voor-  en  ethic..  

WElectronie helennchling met 
eenloroennen  voor 	neuve• 
keuroge an snag° wokIng 

• 0p1.e- '0•Iatronie' tral.Ye,e31.• 
m•ffion.to. rnei progrernmembeie 
melflepregeteng  en verge1.0.4nor 
mode  

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

Slreek 36 Sir;) Johonnesga 	Teleloon  05137-128311239  

Garagebedrijf 
BIJKER 

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

WI' leveren: 

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

e  /Maw, 
vow" 

1: " 	• 

RIJWIELEN 

BROMFIETSEN 

TWEE WIELERBEDRIJF 

J. KRIKKE  

Streek 107 • ST. I OlIANNESGA 
Telefoon 1487 

Debitant der Nederlandse Staatsloterij 

A.  van Zwol 
Streek  131 Rotsterhaule 
telefoon 05137-1494 

11,4, Ot14fk• 

Vierhuisterweg 25 
	

BOERDERIJ- 
VIERHUIS 
	

BAR-DANCING 
(aw) het Tjeukeineer) DISCOTHEEK 

el. 05137-1363 
	

BRUIN  CAFE 

JAC. DE VRIES 
Dracht 32 
Hesrainveen / tal. 24969 

ZIXTROSPOItT  
INTIlniallOtatt  

Voor  of  uw  SPORTIIIINDOWOHZ0(14  
anan 001D ADM* 

la Mel $ulalto *dream  

Gebroeders de k oning 
oedkoop 	n waliteit 
VOOR EEN GROOT ASSORTIMENT 

TUIN-EN KAMERPLANTEN! 
en 

NATUURLIJK OOK VOOR 
TUINAANLEG EN ONDERHOUD 

Gebr. De Koning 
Meerweg 3-5 - Robe! - Tel.  05137-1331 

   

DAMES- EN 
HERENSALON 
SCHOONHEIDSSALON 
ZONNEBANK 

1.11111:le .  „Kr.  Hi. 

    

'ANNEKE' 

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