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De verloting werd mede mogelijk gemaakt door: 

BATAVUS 
Piet Jager 
garagebedrijf Bijker 
Meermarkt van Zwol 
Boersma assurantien 
voegbedrijf Ten Boom 
technisch bedrijf Minnesma 
de Jong/Kuipers veehandel 
Veehandel Pen 
Jelle de Jong versmarkt 
Douwe Egberts 
Visser pluimveebedrijf 
Antiek Kluft 't Keldertje 
Kapsalon Anneke 
Bos Classics V.O.F. 
Jappie Kerkstra verlichting 
Camping Heida 
Jan Stuiver de Molkkarre 
Garagebedrijf Jager 
Gevel reparatie bedrijf Sloothaak 
voegbedrijf A. Sloothaak 
Yoga centrum 
Gebroeders de Koning 
Bakkerij Smilde 
Terpstra electronica 
Kapsalon Trijnie 
van uavel radio-tv-video 
Voegbedrijf G. de Jong 
Schoonmaakbedrijf H.S.B. (Koet) 
Voegbedrijf S.V.S. 
Voegbedrijf P.K. de Jong 
Van Dijk roggebrood 
De Lappekoer 
Tijmstra b.v. 
Chris Olde Achterhuis 
Bromfietshal 
Grenalda excl. inrichting 
RABO bank 
ING Bank 

Heerenveen 
Sintjohannesga 
Rotsterhaule 
Rotsterhaule 
Rotsterhaule 
Sintjohannesga 
Oudehaske 
Rotsterhaule 
Rotsterhaule 
Rotsterhaule 
Joure 
Ouwsterhaule 
Sintjohannesga 
Sintjohannesga 
Sintjohannesga  
Steenwijk  
Rohel 
Sintjohannesga 
Sintjohannesga 
Sintjohannesga 
Sintjohannesga 
Sintjohannesga 
Rohe! 
Oudehaske 
Joure 
Ouwsterhaule 
Ouwsterhaule 
Sintjohannesga 
Heerenveen 
Heerenveen 
Sintjohannesga 
Sintjohannesga 
Joure 
Joure 
Rohe! 
Rotsterhaule 
Rottum 
Heerenveen 
Heerenveen  

Uw  alien  dank namens v.v. D.W.P. 

Voorwoord van de voorzitter. 
Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf is de compe-
titie bijna afgelopen, ik denk dat wij als vereniging op 
een goed seizoen kunnen terugzien. Ook dit seizoen is 
het ledental weer gegroeid, wij zitten nu al op 260 leden. van de 'oorzitter  

Graag wil ik nog eens aandacht schenken aan het feit dat onze vereniging dit jaar 
50 jaar bestaat. Wij zullen dat in juni uitgebreid vieren. Het feestcomité onder 
leiding van Minne Modderman I (Kerkhoflaan) heeft een heel feestprogramma in 
elkaar gezet waardoor alle leden en oud-leden iets van hun gading zullen kunnen 
vinden. 

Voor het komende seizoen zijn we al weer druk in de weer want nu at is duidelijk 
dat er weer de nodige mutaties zijn in  !eiders,  trainers e.d. Op dit moment is wei 
duidelijk dat onze hoofdtrainer, Harry Pen nog tenminste één seizoen zal blijven. 
Daarnaast hebben we een tweede trainer gecontracteerd, nl. Auke Jan Snijder.' 
Zoals het nu lijkt gaat Harry Pen zich hoofdzakelijk bezig houden met de A-selectie 
en de A-jeugd. Hij zal tevens de  coaching  van het eerste en zoveel mogelijk,  wear-
schijnlijk alleen de thuis wedstrijden, de A-jeugd doen. 
Auke Jan gaat dan de B-selectie en B-jeugd trainen. Hij zal tevens de  coaching  
van het tweede voor zijn rekening nemen. 

Vanaf deze  pleats  wil ik jullie oproepen om, als je iets voor de club wil doen als 
vrijwilliger, dit aan ons te melden. Want ondanks het feit dat wij veel vrijwilligers 
hebben, uitbreiding is altijd welkom. 
Voor het komende seizoen hebben we bijvoorbeeld bij het tweede nog een 
leider/grensrechter nodig, bij het vierde en 35+ een  !eider.  Hierbij doe ik dan ook 
een beroep op die leden die te kennen hebben gegeven te stoppen met hun 
actieve voetbalcarrière. 

Voor zover ik daartoe niet meer mogelijkheid heb om dat persoonlijk te doen, wens 
ik een ieder alvast een hele prettige vakantieperiode toe en hoop jullie allemaal in 
goede gezondheid in het volgende seizoen weer te zien. 

Gerrit Aalbers 



Voetbalverenigin 

Programma: 
woensdag 11 jun: 

SPELMIDDAG voor de jeugd. 14.00 uur 

18.00 uur 

3,7 ijo,L_Lerhaule  

donderdag 12 juni 

OFFICIKE RECEPTIE \MOT' genodigden 
bij café van der Zwaag 

vrijdag 13 juni 

GROTE DISCO in de feesttent voor de 
gehele jeugd van Sint JCtt e.o. 

zaterdag 	14 juni 

GOOCHELAAR MINZE DIJKSMA 
voor de kleinere jeugd van Sint JCit e.o. 

REÜNIE voor leden, oud leden en 
donateurs in de feesttent. 

GROTE FEESTAVOND in de feesttent 
waar een ieder welkom is. 
Met: Duo Nooitgedacht, De Rubberband, 
uitslag grote loterij,  etc.  

20.00 uur 

20.00 uur 

09.30 uur 

14.00 uur 

20.30 uur 

De feestkornrnssie. 

Vanuit het jeugdbestuur 
Het huidige voetbalseizoen 1996/1997 loopt alweer ten einde en inmiddels zijn er 
al weer diverse zaken geregeld voor het volgende seizoen. 
Henk Mulder stopt aan het einde van dit seizoen en zijn functie binnen het 
jeugdbestuur zal warden overgenomen door VVietze Zwart. Verder stoppen aan het 
einde van het seizoen Tiemen Kamphuis, Rini Koenen en Renske Zwart als leider 
en leidster van de diverse elftailen. 
Mensen, welke belangstelling hebben om ook leider te worden kunnen zich in 
verbinding stellen met Willem van der Wei. (telefoonnummer: 55.18.89) 

Aan het begin van het seizoen is 11/lert.Pn dP Jono_als_trainer aaagetrckken voor 
de A- en 9-junioren. Vrij snel kwam hij erachter dat hij deze functie niet meer kon• 
combineren met zijn werkzaamheden in zijn nieuwe sportzaak te Gorredijk. 
Daarna werd Carlo L'Ami wederom bereid gevonden de werkzaamheden van 
maarten. de Jong over te nemen. 
Inmiddels heeft Carlo L'Ami weer werk gevonden als keeper bij Telstar en heeft hij 
z'n werkzaamheden bij onze vereniging beëindigd. 
Op het moment wordt er naarstig gezocht om een opvolgers 
voor hem te vinden. 

Komend seizoen zullen de A-junioren getraind worden door Harry Pen, onze 
hoofdtrainer. 
Voor de B-junioren is er nog een vacature, de C-junioren worden getraind door 
Henk van Hes. De D-pupillen zullen worden getraind door Anne Knol terwijl Willem 
van der Wei de rest voor zijn rekening neemt. Bij de dames is er eveneens een 
wisseling, voor volgend seizoen zal Alex Hoks deze teak op zich nemen. 

Ook het seizoen 1996/1997 is voor onze vereniging weer redelijk succesvol 
verlopen. De meeste teams van onze vereniging zijn er in geslaagd weer een leuke 
rol te spelen in hun competities. Er hebben zich ook dit jaar weer een aantal 
nieu e leden aangemeld, met name bij de F-pupillen. Maar nieuwe leden voor alle 
jeugdteams blijven natuurlijk van harte welkom!!! 

Als we om ons heen kijken  near  andere verenigingen mogen wij als voetbal-
vereniging toch niet ontevreden zijn. In elke leeftijdscategorie zijn wij nog steeds in 
staat, als kleine vereniging, toch één of meerdere teams op de been te brengen. 
De A- t/m C-junioren zijn mede dank zij een aantal sponsors voorzien van trai-
ningspakken. De hogere teams (t/m D1) zijn mede dank zij een aantal sponsors 
voorzien van shirts, broeken en sokken. 
Ook door sponsoring van diverse bedrijven zijn alle jeugdleden voorzien van een 
nieuwe groen/witte D.W.P.-voetbaltas. 

Conclusie: D.W.P. timmert aan de weg en we zijn op het moment goed bezig, iets 
waar we met zijn  alien  best trots op mogen wezen!! 

feestweek 50-jaar D.W.P. het jeugdbestuur. 



OVERZICHT (jeugd)TOERNOOIEN 

team: 	toernooi: 
	 datum: 	plaats: 

Al 	garage Bijkertoernooi 
	 30-04-1997 Sinijohannesga 

Al 	v.v. Nieuweschoot 
	 24-05-1997 Heerenveen 

Al 
	Negendorpentoernooi 

	 31-05-1997 ? 

B1 
B1 
B1  

D1 
DI 
DI 
D1 

17-05-1997 Drachten 
24-05-1997 Munnekeburen 
31-05-1997 ? 

17-05-1997 Heerenveen 
24-05-1997 Munnekeburen 
31-05-1997 ? 

v.v. T.F.S. 
toernooi V.O.G. 
Negendorpentoernooi 

v.v. Nieuweschoot 
toernooi V.O.G. 
Negendorpentoernooi  

30-04-1997 Idskenhuizen 
08-05-1997 Heerenveen 
17-05-1997 Drachten 
31-05-1997 ? 

Jacky Rheen  toernooi  
v.v. Nieuweschoot 
v.v. T.F.S. 
Negendorpentoernooi 

30-04-1997 Wolvega 
24-05-1997 Munnekeburen 
31-05-1997 ? 

08-05-1997 Heerenveen 
31-05-1997 ? 

D2 
D2 
D2 

Dames 

Mac Donaldtoernooi 
toernooi V.O.G. 
Negendorpentoernooi 

v.v. E.B.C. 

30-04-1997 Wolvega 
24-05-1997 Munnekeburen 
31-05-1997 ? 

24-05-1997 Oosterzee 

El 
El 
El 

Mac Donaldtoernooi 
toernooi V.O.G. 
Negendorpentoernooi 

E2 	v.v. Nieuweschoot 
E2 	Negendorpentoernooi 

Fl 	garage Bijkertoemooi 
	 30-04-1997 Sintjohannesga 

Fl 	v.v. Nieuweschoot 
	 08-05-1997 Heerenveen 

Fl 
	Negendorpentoernooi 

	 31-05-1997 ?  

zich kon opgeven voor de reünie. D.W.P. beschikt inmiddels over een archiefbestand 
van meer dan 1.000 oud-leden. Zelfs dit is nog niet compleet. Allereerst werd getracht 
de oudere leden persoonlijk te benaderen, een kleine 550 uitnodigingen zijn de deur 
uitgegaan. 
Excuses aan oud-leden die we niet persoonlijk aanschreven, dit omdat niet alle 
ledenlijsten er nog waren en ook omdat niet alle leden meer waren te achterhalen. Wil 
men nog graag naar de reünie en kreeg je niet persoonlijk bericht, geeft je snel op bij 
Minne Modderman (tel. 55.17.64) 
Dan de eigen nog spelende leden hoe zat het daarmee? Nou dat duurde zeer lang 
voordat ze in de gaten kregen dat ze zich ook moesten aanmelden. De verwachting is 
dat er ongeveer 350 reünisten zuilen komen. 
Zij krijgen een gevarieerd  programme  voorgeschoteld: een "rondje Sint JCit, een 
fototentoonstelling over D.W.P., de D.W.P.-revue, een koud buffet en na afloop krijgt 
iedere aanwezige een speciale D.W.P.-jubileumtas mee  near  huis met produkten 
gemaakt in eigen dorp. 
Sint Jansgea een bakkerijdorp bij uitstek en dat willen we weten ook, Koekfabriek 
VVieger Ketelapper, koekfabriek Modderman en Roggebroodfabriek van Dijk stelden hun 
produkten gratis ter beschikking. 
Ook de GEBO b.v. stelde zich bereidt tot medewerking. 
Vanaf deze zijde al deze bedrijven bedankt voor juffie spontane medewerking. Voor een 
ieder die de reünie wil meemaken en die zich nog niet heeft opgegeven, aanmelden bij 
Minne Modderman (tel. 55.17.64) 
Kosten bedragen slechts 0 15,-- per persoon. 

GR TE FEESTAVOND in de feesttent 
De kleine D.W.P.-feestweek zal worden afgesloten met een grote afwisselende feest-
avond bestemd voor zowel leden als niet-leden. 
De feestavond vangt aan om 21.00 uur en iedereen is welkom, wederom onder het 
motto hoe meer zielen hoe meer vreugde. Dat Sint Jansgea kan feestvieren in deze tent 
konden we in januari al zien. 
Toen nog niet met medewerking van het plaatselijk dweilorkest, ditmaal zal de Rubber-
band w aanwezig zijn. Onder leiding van Jacob Bijker (grote trom) zal de tent weer 
finaal op zijn kop worden gezet. 
Voordat het zover is zullen eerst de 13 hoofdprijzen van de verloting worden getrokken 
door de heer Spoeistra. 
Om 22.00 uur treedt nogmaals ons eigen revue voor de tweede maai op deze dag 
waarna het feest kan beginnen. 
Met het Duo Nooitgedacht hebben we denken wij een goede keuze gemaakt zij zullen 
zeer zeker de stemming er goed in kunnen brengen. 
Entree is gratis en er zal worden gezorgd voor de nodige hapjes, consumpties zijn 
echter voor eigen rekening. 

Wij van onze kant als feestkommissie hebben met veel plezier gewerkt aan het indelen van dit 
feestprogramma. 
We hopen dan ook op een ieders aanwezigheid zodat we achteraf kunnen zeggen dat het een 
geslaagd jubileumfeest was. 
Tot ziens in de feesttent. 

de feestkommissie. 



Van 
de 

feestkommissie 
13 juni 

GROTE Cieugd)-DSCO in de feesttent. 
De feesttent zal vrijdagmorgen worden geplaatst en de avond zal in het teken staan van 
DISCO. Aanvang 20.00 uur. 
Allereerst te beginnen met de kleinste jeugd om later  pleats  te maken voor de wat 
oudere feestgangers. 
Opgemerkt moet worden dat deze disco niet alleen is bestemd voor de leden van 
D.W.P., natuurlijk is iedereen welkom. 
ZEGT HET VOORT en neem je klasgenoot, buurmeisje of buurjongen mee. Ou, de 
oudere D.W.P.-ers onder ons die nog even lekker uit hun dak willen gaan onder house-
muziek zijn van harte welkom. 

zaterdag 	14 juni 

GOOCHELAAR MINZE DIJKSMA 
Zaterdagmorgen moet de organisatie weer vroeg uit de veren. 
Van 9.30 uur tot 11.30 uur start Minze Dijksma met een wervelende kindershow. Minze 
een oud Sint JCItster, begon al op vroegere leeftijd met goochelen en bleek naast inzet 
ook over veel talent te beschikken. 
Heeft zelfs nog even bij D.W.P. gevoetbald maar kon toch beter met kleinere ballen 
omgaan. Hij ontwikkelde een eigen stijl van goochelen met veel humor zijn optredens 
zijn dan ook altijd een groot succes. 
Door de jaren heen won hij diverse prijzen met als hoogtepunt in 1996 het Nederlands 
kampioenschap. De feestkommissie is dan ook bijzonder trots om hem in zijn 	en 

geboortedorp te kunnen begroeten. 
(een klein voorproefje alvast op de reünie van vanmiddag) 

REÜNIE voor leden, oud leden en donateurs 
De krachttoer van de week en het jubileum is de reünie, aanvang 14.00 uur. Bij het 
organiseren van deze reunie kwam nog het één en  ender  kijken, steeds weer kwamen 
er nieuwe ideeën. 
Zo ontstond tijdens de nieuwjaarsinstuif ook het idee tot het houden van een echte 
D.W.P.-revue met (sterke) verhalen uit het verleden. Gelske vertrouwde alles toe aan 
papier en er werd zelfs een speciale regisseur aangesteld in de persoon van Jaap van 
Hes. 
Allereerst werden zoveel mogelijk, indien bekend, oud-leden aangeschreven dat men 

Op 19 juni a.s. is het precies 50 jaar geleden dat onze voetbalvereniging D.W.P. 
werd opgericht, dit jubileum moet natuurlijk gevierd worden. 
Zodoende is er ook een echte feest-(reünie)commissie opgericht. 
Deze feestcommissie bestaat uit de volgende personen: Minne Modderman I 
(voorzitter), Minne Modderman  II  en Jan Knijpstra (namens bestuur), Bonno van 
der Wal en Tiemen Kamphuis (namens jeugdbestuur), Peter Hulsebos (actieco-
mité), Klaas Huisman (le elftal), Tjibbe Bos (2e elftal), Piet Jager (behoort tot de 
inboedel en spekt het varken), Herman Roffel (voorheen 4e elftal), Anske de Jager 
(35+ elftal en maakt de beste !ekkere hapjes) en als laatst toegevoegde Gelske 
van der Wal (revue en past prima in deze mannenwereld). De catering zal onder 
leiding staan van Anneke Lageveen, over de coördinatie gaat Egbert van Hes 
terwijl de bediening op de reünie gedaan zal worden door het dameselftal. 
Zo opsorimende zijn er nog velen die ik vergeten ben en die ieder op hun eigen 
manier een kleine bijdrage leveren om deze "kleine D.W.P.-feestweek" tot een 
groot succes te laten maken. 
De feestkommissie heeft van woensdag 11 juni tot en met zaterdag 14 juni een 
afwisselend feestprogramma in elkaar gedraaid en de verwachting is dat iedereen 
mee zal doen. 
Voor sommige festiviteiten behoef je zelfs niet lid te zijn van D.W.P. dit onder het 
motto hoe meer zielen hoe meer vreugde. 
Vrijdagmorgen 13 juni zal een grote feesttent (die van Klasina) op het hoofdveld 
worden geplaatst, iedereen die mee wil werken bij het opbouwen is van harte 
welkom. Graag doorgeven aan Minne Modderman  II  (Streek). 
Voor het complete feestprogramma verwijzen wij u  near  de volgende bladzijden. 

Om op voorhand een goed feestprogramma in elkaar te zetten zal toch eerst 
moeten worden nagegaan wat het financiële plaatje is van het geheel want er komt 
nog wat bij kijken: artiesten zoals de band, De Rubberband, goochelaar, feesttent, 
kosten buffet, jubileumkadoo aan de leden en vele vele andere dingen. 
Zodoende had de feestkommissie besloten om een vergunning aan te vragen voor 

Ci g 



Programme:  

woensdag  ii  juni 

SPE LAG voor de jeugd. 

De organisatie van de spelmiddag berust bij het jeugdbestuur, met name Bonno van der 
wal en Tiemen Kamphuis hebben de organisatie op zich genomen. Middels een 
spelcircuit zullen, alleen D.W.P.-leden (C junioren, D-, E- en F-pupillen), hieraan mee 
kunnen doen. 
Na afloop van de spelmiddag ontvangt iedere deelnemer een speciaal gemaakt D.W.P.- 
jubileumkadoo. 
De aanvang van deze middag is 14.00 uur, aanmelden via de jeugdleiders. 

MIX.71-  ER •01 
We wilden ons niet gelijk in feeststemming brengen doch eerst ook nog een beetje 
voetballen. 
Om 19.00 uur zal begonnen worden met een gezamenlijk mixtoemool, alle spelers van 
de senioren, veteranen, dames, A- en B-junioren kunnen zich bij de eigen  !eider  
opgeven om mee te doen. Alle spelers zullen dooreikaar worden gemixed en worden 
ingedeeld in kleine poules. 
Uitgangspunt is dat gezelligheid voorop staat. Eveneens na afloop ontvangt iedereen 
het unieke D.W.P.-kadoo waarna de avond gezellig wordt voortgezet in de kantine. 
De verloting  felt  meer dan 50 prijzen, om zaterdag niet de gehele avond te vullen 
worden op deze avond alvast een deel van de verloting getrokken. 

donderdag 12 juni 

OFFICIKE RECHL7D7LIE voor genodigden 
Deze avond staat in het teken van de officiële receptie bij café van der Zwaag. Deze 
receptie is alleen bestemd voor genodigden. 
Op initiatief van Bonno van der Wal heeft het bestuur een speciale prachtige kleuren 
uitnodiging laten ontwerpen waar ze bijzonder trots op zijn. Er zijn ongeveer 140 uit-
nodigingen de deur uitgegaan  near  o.a. kaderleden, omliggende sportverenigingen, 
KNVB, sponsors e.d. 
De receptie duurt van 20.00 uur tot 22.00 uur. 

het houden van een grote loterij speciaal voor "ons" 50 jarig jubileum. 
Ditmaal wilden we niet dat steeds maar weer de jeugdleden op moesten draven 
doch dat ook de seniorenleden hun "spontane" medewerking ook maar eens 
moesten laten geiden. 
Ieder seniorenlid kreeg 1 lotboekje met daarin maar liefst 50 loten, dit met het 
vriendelijk verzoek deze zo spoedig mogelijk aan de man of vrouw te brengen. 
Herman Roffel was de grote stimulator achter de prijzenkast van deze loterij. 
Vooropgesteld had de feestkommissie dat ditmaal niet onze hoofd- en kledingspon-
sors moesten worden benaderd, bij hen wordt al vaak genoeg aan de bel getrok-
ken. Gelukkig zit Herman in de ploegendienst en heeft hij overdag vaak vrij, dit was 
ook wel nodig want hij benaderde diverse bedrijven en kwam thuis met meer dan 
50 prijzen. 
Van een dames--  of herenfiets, half varken, auto radio/cassette tot maar liefst 10 
ballonvluchten aan toe. Als feestkommissie dachten wij dat deze verloting zou 
inslaan als een bom met zo'n grote prijzenpot. 
Bij het uitreiken van de loterijboekjes kwamen wij reeds op andere gedachten 
omdat de medewerking onder de leden niet zo erg enthousiast werd opgepakt (een 
uitzondering daargelaten). Diverse boekjes kwamen niet geheel leeg terug, zelfs 
werden er totaal geen loten verkocht omdat sommige leden het zo ontzettend druk 
hebben. 
Toch zal de feestkommissie binnenkort via een "huis-aan-huis-aktie" proberen alle 
niet verkochte loten aan de man te brengen, degene die nog een boekje heeft 
(leeg of vol) graag zo snel mogelijk inleveren bij Herman Roffel  !ill  
Mensen die nog geen loten hebben en toch graag mee willen doen, geeft dit ook 
even door aan Herman Roffel. (tel. 55.20.12.) 

Tenslotte hopen wij dat het een prachtig jubileumfeest zal gaan worden en hopen 
op een ieders medewerking en een grote publieke belangstelling. 

de feestkommissie 

Opgeschr.'<t werden we toen we hoorden dat Gerrit Dijkstra plotseling was opge-
nomen in het ziekenhuis Tjongerschans te Heerenveen en dat zijn situatie zorg-
wekkend was. 
Gerrit is al jarenlang verbonden aan onze vereniging, zelf voetbalde hij niet erg 
lang maar stortté zich toen helemaal op de leiden en trainen van jeugdteams. 
Menig D.W.P.-lid van vandaag de dag is onder leiding van Gerrit begonnen te 
voetballen. 
Zelfs dit seizoen was hij weer actief als grensrechter van ons dameselftal. 
Ook voor de komende reünie leverde hij vele jeugdfoto's waar hij zelf helaas niet 
opstond omdat hij degene was die vroeger ook nog eens de foto's maakte. 
Aan iedereen een dringend verzoek om Gerrit toch zoveel mogelijk kaarten te 
sturen, adres: 	ziekenhuis Tjongerschans 

t.a.v. Gerrit Dijkstra, kamer 504 
Thialfweg 44 
8441 PW HEERENVEEN  
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