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M.Dikkerboom 

- Sierhekwerk 
- Windwijzers 
- Decoratie 
-  Etc.  

Werkplaats/info 
Boerestreek 5 
8463 TH Rotsterhaule 
Tel/fax 0513-551754 mob 0620645966 
E mail info@MDikkerboom.n1  
www.MDikkerboom.n1 

voegbedrijf 
Kantoor 
Tel. (0513) 411 609 
Fax (0513) 411 623 

Franke Sloothaak 
Privé 
Tel. (0513) 414 872 
Autotel. 06 53166279 
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Stetu, Stichting 
Vluchteling, met con 
bijdrage op giro 999. 

999 

Garagebedrijf Bijker 

Mechanisatiebedrijf 
WWW.L.M113-AKKERMAMNL 

Dierenpension "De Wolvehoeve" 
hét vakantieadres voor uw 

hond en/of kat 
het hele jaar geopend! 
met verwarmde binnenverblijven 
Kadijk 2 
8463  VC  Rotsterhaule 
tel. 0513-551096 b.g.g. 0650486447 

KORT 	FN 
Timmer- en aannemersbedrijf 
Binnendijk 25 8461 LE Rottum tel. 0513 621173 www.korMouw.n1 

Lid bouwend Nederland 

Firmawei 11 - 8501 XL Joure  
voor al uw: 

• nieuwbouwvoegwerken 
•uithakken oud voegwerk .restauraties 

De enige winkel die stopt voor uw deur met alle dagelijkse boodschappen, brood, 
groente- en fruit, zuivelprodukten en gebak van bakker Breimer Ons eigen merkt Spar 

uitstekende kwaliteit tegen lage prijs. Ook belangstelling voor deze unieke service? Bel.. 

VERSMARKT Jelle de Jong 
Rotsterhaule, tel 0513 - 55 17 07 

Help de Congolese vluclitelingéd! 

STREEK 130, 8463 NE ROTSTERHAULE TELEFOON 0513-551560 

• Voor betaalbaar onderhoud en reparatie van alle merken auto's. 
• APK met milieumetingen. 
• Scherpe prijzen in kwaliteitsonderdelen, banden, accu's en uitlaten. 
• Moderne test- en regelapparatuur. 
• Service, kwaliteit en persoonlijke benadering. 
• Kortom: een garage bij u in de buurt waar u echt geholpen wordt. 

U KUNT NU OOK BIJ ONS TERECHT VOOR VOLLEDIGE 

AIRCOSERVICE I 
LAAT DE AIRCO VAN UW AUTO EENS DOOR ONS VRIJBLIJVEND 

CONTROLEREN OP DE GOEDE WERKING. 



60 jaar 	ivoetbaIverengng 	 1947 - 60 jaar - 2007 

Inleiding 

  

 

Voorwoord van de voorzitter 

  

Ter ere van ons zestigjarig bestaan is er 
een speciale krant voor u in elkaar gezet. 
In deze krant staan de festiviteiten rond-
om onze verjaardag. D.W.P. bestaat 60 
jaar en dat willen wij weten. Wij kijken 
terug op een rijke historie van vele jaren 
verenigingswerk, vele mensen hebben 
hun ziel en zaligheid in D.W.P. gestopt. 

Voor u ligt de jubileumkrant in 
verband met het 60-jarig 
bestaan van de voetbalvereni-
ging D.W.P. Besloten is in samen-
werking met Mijnen Media onze 
vereniging middels deze uitgave 
te presenteren. 

De jubileumkrant wordt verspreid in een wijde 
omgeving van Sintjohannesga. Daarnaast zul-
len vele exemplaren worden toegezonden aan 
belangstellenden. Getracht is een algemeen 
beeld te schetsen Van de vereniging alsmede 
in vogelvlucht een stukje geschiedenis van 
D.W.P. In feite een presentatiegids op krantfor-
meat, niet volledig maar wel een mooie 
momentopname. In deze uitgave zijn vele 
foto's opgenomen. Getracht is zo veel mogelijk 
groepen vrijwilligers op de foto te zetten. De 
foto op de voorpagina is een samenvoeging 
van het kamp De Wite  Peal,  waar in de kantine 

de voetbalvereniging destijds werd opgericht 
en de huidige ingang van sportpark De  Grin.  
Veel leesplezier. 

Jan Knijpstra.  

Als voorzitter en met mij ook vele bestuurders 
nu en in het verleden kunnen wij spreken van 
een gezonde vereniging. Daarom laten wij 
onze verjaardag niet ongemerkt voorbij gaan. 
Mede dankzij jullie is onze vereniging gewor-
den wat hij nu is en daarom aan alle leden: 
Kom en geniet van jullie feest. Maar om dit 
feest tot stand te brengen zijn enkele vrijwilli-
gers al weken bezig om er een bijzonder fes-
tijn van te maken. ik weet dat het afzien is en 
dat het bijzonder veel kostbare tijd vergt maar 
het resultaat zal dan ook geweldig zijn. 
Ook een groot compliment gaat uit naar onze 

plaatselijke adverteerders die de uitgave van 
deze krant mogelijk hebben gemaakt. D.W.P. 
leeft en heeft binnen Sint Jánsgea en omge-
ving een sterke sociale functie. Rest mij nog 
om te zeggen dat het een fantastisch jubi-
leumfeest zal worden waarbij ik iedereen van 
harte uitnodig om er een sportief feest van te 
maken. 
Anne Knol, voorzitter D.W.P. 

Kom ook "ballen" bij de voetbalvereniging D.W.P. 

De voetbalvereniging D.W.P. heeft haar thuisbasis op sportpark "De Grie" in 
Sintjohannesga. D.W.P. is een fantastische vereniging met een gezellige kantine en kent 
momenteel ruim 250 leden. Be seniorenafdeling telt in totaal vijf teams waaronder één 
damesteam. Het eerste elftal speelt 3e klas KNVB en het tweede team reserve 3e klas. 

Met twaalf jeugdteams heeft bij D.W.P.  On  jeugd de 
toekomst. Opmerkelijk is het aantal voetballende 
meisjes. Tot slot kan nog gemeld worden dat er 
wekelijks een honderdtal vrijwilligers in de weer zijn 
voor de vereniging. De enorme inzet van al deze 
mensen is kenmerkend. 
Voor een ieder biedt de vereniging wat wils. Wil je 
op recreatief niveau leuk een balletje trappen of ga 
je meer voor prestatie, dan ben je bij de voetbalver-
eniging D.W.P. aan het juiste adres. Ook voor vrou-
wen en meisjes die graag eens willen voetballen. 
Datzelfde geldt uiteraard voor de jeugd. Vanaf zes 
jaar kunnen de kinderen heerlijk trainen en wed-
strijden spelen. Kortom, heb je interesse, meld je! 
Voor meer informatie, neem contact op met: 
Afina Lageveen, algemeen secretaris — 
telefoon 0513— 55.19.94 
Arjen Veenstra, jeugdcoördinator — 
telefoon: 0513— 55.15.15 
Of neem een kijkje op de website: www.wdwp.nl. 

Alle materialen en activiteiten kosten geld. 
Gelukkig hebben we voor de vereniging sponsors gevonden die een bijdrage leveren in het leuk houden van de sport. Bij deze willen we de hoofdsponsor, kledingsponsors, balspon-
sors, leden van de club van 100, sponsors van de reclameborden en de adverteerders in het clubblad nogmaals bedanken voor bun bijdrage. Allemaal staan ze vermeld in het club-
hied "It  Wite Pealtsje". 

Voor verdere infomatie kunt u terecht bij: 
	 Balsponsoring: Jan Venema, 

Shirt- en tenuesponsoring: Herman de Heij, telefoon: 06 — 48.70.08.21 
	telefoon: 0513 — 55.19.89 

Reclameborden, advertenties, Wiepie Krist, telefoon: 0513— 55.19.54 
	

Club van 100: Minne Modderman, telefoon: 0513— 55.17.64 



Colofon 
Uitgeverij: Mijnen  Media 

Terborgseweg 32 
7064 AE Silvolde 
www.mijnen.n1 

Tekst & Fotografie: Jan Knijpstra  

Voetbalvereniging D.W.P.: Sportpark  "De Grin" 
De Grin 30 
8464 PB Sintjohannesga  
Kantine:  0513— 55.17.88 
www.vvdwp.n1  
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[1—'-rogramma feestweek 60 jaar D.W.P. 

Woensdag 23 mei 
14.00 	Spelmiddag Een F pupillen + penalty-bokaal 

aansluitend patat en drinken in de tent en een kinderdisco tot 21.00 uur 
19.00 	Jeugdvoetbalavond - mixtoemooi D1, D2 en D3 + penalty-bokaal 

Donderdag 24 mei 
19.00 	Jeugdvoetbalavond — mixtoernooi Cl en C2 + penalty-bokaal 

Vrijdag 25 mei 
19.30 	Playback show van alle jeugdteam, winnaarsbokaal aangeboden door Drukpunt Gorredijk 
22.00 	Playbackshow of karaoke-show senioren 

Na afloop muziek m.m.v. Drive in Show Lightningbolt 

Zaterdag 26 mei 
09.00 	Ballonwedstrijd voor alle aanwezige kinderen 
09.45 	Goochelaar Minze Dijksma voor alle jeugd van Sintjohannesga e.o 
13.00 	Start mixtoemooi —B jun./ senioren/ dames 
13.30 	Start Reünie (gezellige middag) voor leden, oud-leden, sponsors  etc.  optreden van disco "Goud van Oud" 
14.30 	Teamwinnaars strijden om de penalty-bokaal die beschikbaar is gesteld door: Stichting  Bottum  e.o. 
18.30 	Barbecue voor die zich hiervoor heeft opgegeven 
20.30 	Aansluitend een grote feestavond met Grandijoost en 
m.m.v. 	Drive in Show Lightningbolt 

60 jaar - 2007 

De laatste jaren speelt het le elftal in een speciaal voor D.W.P. door Muta Sport ontwor-
pen tenue. De vereniging kent nu ook een hoofdsponsor. 

Begin jaren tachtig was dat nog niet zo. De 
eerste ongesponsorde tenues werden aange-
boden door Meermarkt Anton van Zwol en de 
trainingspakken door Modderman  by.  
Halverwege de jaren tachtig was Hebo uit  

Scharsterbrug het eerste bedrijf dat zijn spon-
sornaam op de shirts plaatste, de Rabobank 
nam de trainingspakken voor haar rekening. 
Na een jaar Speelclub Joure (1986-1987) 
maakte D.W.P. met  Durk  en Roel de afspraak 

dat men de komende jaren het le in nieuwe 
tenues zou steken. Eerst slagerij Jansen 
(1987-1990) en daarna garage Bijker (1990-
1992). De trainingspakken werden in 1989 
aangeboden door Kerstma-Heida en daarmee 
kwam langzaam het hoofdsponsorschap naar 
voren. In 1992 nam Auke Heida ook de shirt-
sponsoring over en was een echte hoofdspon-
sor een feit. Boss Classics nam het hoofdspon-
sorschap over (1998-2000) om daarna opge-
volgd te worden door voeg- en onderhoudsbe- 

drijf G. de Jong (2001) uit Sintjohannesga 
welke tot op de dag van vandaag nog steeds 
hoofdsponsor is. 

Daarnaast zijn er door de jaren heen veel 
bedrijven geweest die ook de overige teams 
van sponsoring van tenues en trainingspakken 
hebben voorzien. Voor een opsomming daarvan 
is te weinig ruimte. In één woord geweldig dat 
eigen bedrijven, in ons relatief kleine dorp, dit 
willen doen. 



nile De nieuwe 
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RENAULT 
TRUCKS  

Truckservice Jager  
Streek  47 A 
8464 NC St. Joltannesga 
Tel: 0513 55 17 41 
www.truckservicejager.n1 

Appelhof 1 
8465 RX Oudehaske 
Tel.: 0513 - 677370 
Fax: 0513 - 677804 
Mobiel: 06 - 53327309  

E-mail: info@wminnesma.n1  
www.wminnesma.n1  
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Voor een deskundig woon - advies 
De koffie staat klaar! 

café- slijterij - zaal 
v.d. Zwaag 

het juiste adres voor: 
o vergaderingen en recepties 
o feesten en partijen 
▪ gezellig borrelen 
o salades en snacks (ook afhalen) 
o en nog veel meer 

Streek  116 
8464 NH Sinijohannesga 

Tel. 0513 — 55 12 10 

KWF Kankerbestrijding, Nederlandse Federatie 
van Kankerpatientenverenigingen, sprzialirten en 

onderzoekers van het  Cancer  Genomics  Centre  
nodigen u uit voor een uitzonderlijke manifertatic 

KANKER GENOMICS MARKT  PLAZA 

EEL  WIEUWE 
AANPAK VAN 

KANKER 
Zaterdag,10 maart 2007 

Beatrix Theater te Utrecht 
toegang gratis 

GENOMIC5 BETEKENT NIEUWE MOGEWKHEDEN 

Door onderzoek  near  erfelijkheid en genen 

ontstaat momenteel veel nieuwe kennis. 
Daardoor komen er betere behandelmethoden 

voor kanker. Flet bijzondere van Genomics is, 
dat onderzoekers niet meer kijken naar één 

enkel gen, maar naar honderden of zelfs 
duizenden genen tegelijk. Dat levert nieuvre 

mogelijkheden op voor de diagnostiek. De patient 

krijgt nog meer een behandeling op maat. 

—Technisch bedrijf 



Prinses Marijkeweg 39 
8464 VM Sintjohannesga 
Gerrit_boek@hotmail.com  

LIAM 
war 
Bet 

CORD verstiktje Leven. 

Natuur 
en c/n Milieu De Provinciale Milieufederaties 

-LF 
FL 

-Somind- an andarelnomdobeglffl 
CD'- 	BomusmoUrdahninando 

Q051- 231 6T7M5 emolcorhaskg 

© 06-30 29 77 43  

www.hemutech.com  

Henk Mulder 
Vierhuisterweg 22 
8507CG Rohel 

henk.mulderghemutech.com  

WostanaU ntagetechniek 

lUl tec i.„ 

Hoeveel leven zit er nog in uw longen?  
Hear  dan  540.000 measen hebban de zes-ertublge krosaamkening 
On beift othetnl25eans. 1, x rit2 de COPD-tfst op Ineviutikropd.nt 
of isetrmtt de AdvIesr0 0900 - 227 2550 (E 0,10pm). 

Nederland kan zo mooi zijn 

Ergert u zich ook aan het zoveelste bedrijventerrein, kas of kantoorgebouw 
in de open, groene ruimte? 
Ziet u ook steeds meer leegstand en verrommeling? 
Meld uw voorbeelden op www.zuinigooruimte.n1  en win een digitale camera. 

Wij brengen de boodschap over aan cie nieuwe bestuurders van Rijk 
en provincies. Want Nederland ken zo mooi zijn... 
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Meerweg 12, 
8514 CA 
Ouwster-Nijega 

Telefoon: (0513) 551 593 
(0513) 541 590 rcr77A  

BOUWEEDRUT 
E. VEENSTRA 

Voor al uw 
VERBOUW 

NIEUWBOUW 
BOUWMATERIALEN 

ONDERHOUDSWERK 

telefoon 0513-677465 
telefoon 0513-677400 

b.g.g. 0513-412726 HASKER UTGONGEN 2 - OlUDEHASKE  

TOTAL Scharsterbrug 

Het adres voor; 
Auto en motor brandstoffen, Tweetakt mix, Flessengas. 

Groot assortiment met minerale en synthetische oliën, ook voor 
diesel met roetfilter. 
Aanhanger verhuur. 

Shopartikelen, zoetwaren, ijs, tabak en diverse artikelen. 

Tot ziens bij; Ronald Kuipers, TOTAL Scharsterbrug hollandiastraat 
19-A Scharsterbrug. 

AUTOHANDEL BOEK , 
GERRIT BOEK 
06 51 34 71 86 
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Het bestuur van D.W.P. bestaat al enkele jaren uit acht 
personen. 
Binnen het bestuur vormen de voorzitter Anne Knol, 
secretaris Afina Lageveen en penningmeester Gerrit 
Aalbers het dagelijks bestuur. 
Herman de Heij heeft de post Algemene zaken en is 
belast met het materiaal en de kantinebezetting. 
Wedstrijdzaken valt onder Minne Modderman die ook de 
verenigingsscheidsrechters indeelt. 

Wat betreft jeugdzaken gaat D.W.P. met de tijd mee. Dit seizoen hebben 
Jan Boender en Henry van Drogen de rol van jeugdvoorzitter op zich 
genomen die ze part-time gaan uitvoeren. Tot slot is Jan Knijpstra de 
algemeen coördinator/ledenadministrateur die tevens het clubblad 
regelt. Het onderdeel technische zaken senioren welke vertegenwoor-
digd wordt door Auke:lan Snijder staat buiten het bestuur maar wel 
onder verantwoording van het bestuur. Arjen Veenstra is de coördinator 
van de jeugd. 
De seniorenteams hebben allemaal een kledingsponsor evenals de 
oudere jeugdteams. De jongere jeugd heeft een eigen kledinglijn welke, 
middels een kledingbeurs, in beheer is van de vereniging. Daarnaast 
geeft de vereniging vier maal per jaar een gevarieerd clubblad uit:  It  Wite 

Pealtsje. Het kantinebeheer is in handen van Anneke Lageveen. 
Daarnaast heeft de verenging nog vele vrijwilligers in de vorm 
van barvrijwilligers, onderhoud en schoonmaak gebouwen  etc..  
Wel vermeldenswaardig zijn nog de verenigingsscheidsrechters. 
D.VV.P. groeit gestaag waardoor meer clubscheidsrechters nodig 
zijn. Bij de hogere teams worden de scheidsrechters door de 
KNVB toegewezen. 
Bij alle overige teams moet de vereniging zelf hiervoor zorgen. 
Petje af voor deze vrijwilligers die altijd voor de vereniging klaar 
staan ondanks de vaak kritische noten die men krijgt toege-
speeld. 
D.W.P. kent één betaalde hoofdtrainer aangevuld met  !eiders  en 
trainers voor elk team. 
Daarnaast is er het actiecomité dat D.W.P. financieel onder-
steunt door het jaarlijks organiseren van een koekactie, Grote 
Club Aktie, zorgt voor de reclameborden, balsponsors binnen-
haalt, pupil van de week, fruitmanden voor zieke of geblesseer-
de jeugdleden  etc.  
Hoewel elk jaar de "vrijwilligersavond", voorheen de bekende 
"rolladeparty", wordt gehouden is deze jubileumkrant voor het 
bestuur een mooie gelegenheid om op deze wijze alle vrijwilli-
gers te bedanken voor zijn of haar inbreng. 
Om iedereen persoonlijk te benaderen en te plaatsen met foto ir 
de jubileumkrant is niet mogelijk er zijn vele en vele vrijwilligers 
Iedereen bedankt voor jullie spontane en enthousiaste inzet. 
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DWP Dames 1 kampioen 

DWP Heren 2 kampioen 



Zware storm. Hoge waterstanden. Aiie zand ban ken 
overstrornen. Bi:na 200 zeehonden spoeien aan. 
Ve endee s pups. We hebben extra personee , extra 
As, extra medicijnen en extra faciiitelten nodig. Ruim 
€' 00.000,-. 'eip ons. 

Hro 8020 tam. 
Zeaflondenerè© 
LOAC [H_arrin 

zeehondencrèche 
VOOR 

GOEDE D ELEN 
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Het nieuwe sportpark, inmiddels omgedoopt tot sportpark "de Brie", 
blijkt niet alleen belangrijk te zijn voor Sintjohannesga en 
Hotsterhaule maar D.W.P. trekt ook veel leden uit de omliggende dor-
pen aan. 

In zijn toespraak liet Jacob 
Snijder (namens de Sportraad 
Haskerland) weten dat spor-
tieve successen van D.W.P. 
niet het belangrijkste behoe-
ven te zijn, als men maar zo 
doorging als toen, als een 
vriendenploeg. Een opmerke-
lijke uitspraak, met misschien 
een vooruitziende blik, want 
kampioenschappen bleven 
daarna uit voor het eerste elf-
tal. 
Vanaf 1969 speelde D.W.P. in 
de le klasse van de Ev.E1. urn 
vervolgens pas in 1987, na als 
tweede te zijn geëindigd ach-
ter W.W.S., te promoveren naar de 4e klas. 
Dit was tevens het seizoen dat Minne Modderman 
op 38 jarige leeftijd werd toegelaten als betaald 
voetbalscheidsrechter. In zijn actieve voetbalcarrière 
had Minne een fikse straflijst. Het bestuur van 
D.W.P. informeerde eerst of hij wel kon worden toe-
gelaten tot de scheidsrechtercursus. De rayonleider 
gaf toen aan dat "De slechtste stropers de beste 
boswachters zijn". Zodoende hebben we Minne 
menigmaal op televisie in beeld gezien. Ook kreeg 
Yke de Jong dat jaar de schuttersprijs uitgereikt van 
het Friesch Dagblad. 

Zo ontving penningmeester Uilke Gongrijp (1920-
1991), reeds in het bezit van een zilveren speld, 
zeer verrast de gouden "waarderingsspeld". 
Secretaresse Riekje Visser-de Vries (1925-1997) 
alsmede  Age  van het Meer kregen de zilveren speld 
uitgereikt. 

Jarenlang kwam D.W.P. succesvol in  dowel  met 
een dameselftal. Dit elftal had een regionaal karak-
ter want de voetballende dames kwamen niet 
alleen uit eigen dorp maar ook van verder uit de 
regio.. 

Na eerst de uitwedstrijd tegen 
R.VV.E met 3-6 te winnen en thuis 
op 5 mei 2004 met 2-0 te hebben 
gewonnen ging de vlag in top en 
behaalde D.W.P. voor het eerst in de 
geschiedenis de 3e klas. 
Sint  Jilt  werd zelfs omgedoopt tot 
D.W.P.-city. 

In 1987 vierde de vereniging het veertig jarig 
bestaan met ondermeer wederom een drukbezochte 
receptie in café Wever. Tijdens de receptie werden 
een aantal "stille" krachten binnen de vereniging in 
het zonnetje gezet. Door  Mince  Modderman afge-
vaardigde van zowel de K.N.V.B. als de F.V.B. werd 
aan een drietal werkers achter de schermen een 
speld aangeboden. Dit voor het vele werk dat zij 
voor de vereniging hebben verzet 

De daaropvolgende jaren speelde D.W.P. steeds met 
wisselend succes in de KNVB. 
De gedachte was dat de 4e klas het hoogst haalba-
re zou zijn voerde vereniging. In 2004 behaalde 
D.W.P., onder traMer Klaas Kuiper en leider  Geed  de 
Jong, echter de 2e periodetitel waardoor nacompe-
title volgde. 

llithroidinl complex 
Het gaat de vereniging voor de wind. In 1982 werd op eigen kosten en 
met vele vrijwilligers de bestuurskamer gebouwd. Door toename van 
het ledenaantal werd in 1985 een verzoek bij de gemeente ingediend 
voor uitbreiding van de velden. Het verzoek werd pas in 1992 afgewe-
zen. Ter compensatie kwam er in 1993 verlichting op het B-veld met 
de gedachte dat er hierdoor meer trainingsruimte kwam. 
In hetzelfde jaar werden de kantine en de bestuurskamer van de 
gemeente overgenomen. 

Ook werd wederom door vrijwilligers achter de 
bestaande kleedaccommodatie een multifunctionele 
ruimte gebouwd. Als eerste pilotvereniging van de 
gemeente Skarsterlán gingen de kleedkamers in 
1997 in eigen beheer over. Het gaat voorspoedig 
met de vereniging en inmiddels is het ledenaantal 
tot dik boven de 250 leden. Vooral door een grote 
toename van de jongste jeugd en daarnaast is ook 
het meisjesvoetbal erg populair.. 

Na het sportcomplex bijna dertig jaar in gebruik te 
hebben werd opnieuw besloten tot verbouw. Vete 
rulmtes waren sterk verouderd en te klein. De wc's  
on  de keuken voldeden niet meer aan de eisen van 
deze tijd en werden volledig vernieuwd. 
Na het aangaan van een geldlening bij de plaatselij-
ke bank en met hulp van vrijwilligers werd weder-
om de klus geklaard. Op 30 september 2005 was er 
de heropening van het sportcomplex van D.W.P. 
door oud-bestuurslid Honk Visser. 

D.W.P. voetbalt al weer zo'n dikke 30 jaar in het 
centrum van Sintjohannesga. Werd er 01975 
begonnen met negen teams, momenteel staat de 
teller op zeventien. Zoals iedereen kan zien is het 
trainingsveld van sportpark "de  One"  te klein voor 
de vereniging. Tijdens de trainingen zijn er vaak  

meerdere teams tegelijk bezig. De aanleg van een 
lichtinstallatie op het B-veld, met de bedoeling de 
trainingen daarheen te verplaatsen, had niet het 
gewenste effect. Het gevolg zou een zwart veld zijn 
waarop de gongste) jeugd op zaterdag niet meer uit  

de voeten kan. 
De vereniging zal op korte termijn met de 
gemeente in overleg gaan over het vinden van 
een oplossing.. 

Tel zover een stukje geschiedenis van de voet-
balvereniging De Wite  Peal.  
Met zo'n jubileumjaar wordt toch teruggekeken 
naar de geschiedenis waarbij oude notulen, 
ledenlijsten, foto's, krantenknipsels  etc.  weer 
op tafel komen. 
Het enthousiasme tot het maken van een 
"echt' jubileumboek krijgt dan ook weer vas-
tere vormen, tenslotte is 2007 nog nlet ten 
einde. Vandaar een dringende oproep aan 
iedereen die nog oud fotomateriaal, documen- 

ten, krantenartikels heeft om dit op te sturen naar: 
Jan Knijpstra, Ringfeart 6,8464  PD  Sintjohannesga, 
tel. 0513- 55 2007. Duik eens In de oude schoenen-
dozen. Jeugdfoto's, maar ook leuke verhalen en 
anekdotes zijn van harte welkom. 
G.knijpstra@planetn1). Misschien kunnen we op de 
reünie hier nog iets van maken, alvast bedankt. 
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Jiy filokaaO 
Na een tweede keuring werd toestemming gegeven 
en kon de overgang naar de landelijke voetbalbond 
veilig worden gesteld. De gemeente Haskerland had 
ook belangstelling voor 20 are van het terrein en 
bouwde daar voor het voetbalterrein in 1969 een 
gymlokaal. 

Door Interne moeilijkheden en daarmee gepaard 
gaande financiële zorgen gingen de prestaties ach-
teruit en aan het einde van 1951/1952 volgde 
degradatie. Zander slag of stoot gaf D.W.P. zich 
echter niet gewonnen en pas na 113 zenuwslopen-
de minuten voetbal verloor D.W.P. van Q.V.G. in een 
beslissingswedstrijd met 4-3. 
Maar het volgend seizoen ging in de le klas F.V.B. 
de vlag wederom in top. Voor de 2e maal werd het 
algemeen kampioenschap van Friesland behaald 
(Blauw Wit 2) en kon men de 4e klas weer binnen-
treden. 
In het seizoen 1953/1954 kwam men slechts één 
punt tekort voor de nieuw ingestelde 3e klas Noord. 
Seizoen 1955/1956 was succesvoller, de titel werd 
behaald in de 4e klas en er volgde een zeer span-
nende promotiecompetitie waar de oud-leden van 
D.W.P. tot op heden nog over praten. 

De kampioenen van de drie noordelijke provincies, 
D.W.P., Oranje Nassau en Drenthina, speelden een 
promotiecompetitie en haalden allemaal 4 punten uit 
4 wedstrijden. Daarna speelden deze 3 clubs een 
nieuwe halve competitie waarbij Drenthina en D.W.P. 
wederom evenveel punten behaalden. 
Op zaterdag 7 juli 1956 werd D.W.P. in Hoogeveen, 
op het terrein van H.Z.V.V. met 4-1 door Drenthina 
kansloos verslagen en dat betekende voor de 
Drentse ploeg dus promotie. In het seizoen 
1960/1961 volgde de gevreesde degradatie naar de 
F.V.B. 
Tot het seizoen 1965/1966 bleef D.W.P. lade afde-
ling spelen, maar toen kon weer een kampioens-
feest worden gevierd en mocht men het wederom in 
de KNVB. proberen. 
Drie seizoenen lang wist men met succes een plaats 
in de 4e klas te handhaven, daarna volgde in 1969  

wederom degradatie. Jarenlang probeerde het vlag-
genschip van de vereniging om wederom een  

plaatsje in de KNVB. to bemachtigen. Enkele keren 
werd ternauwernood het kampioenschap vèrspeeld. 

    

  

Reenskipsbeker 

 

    

Het voordeel van het spelen in de F.V.B. was, dat de standaardelftallen konden mee-
doen aan de Freonskipsbeker. Bekervoetbal voor voetbalverenigingen in de afdeling 
Friesland. Voor de jeugdelftallen was er al jaren bekervoetbal. Voor de senioren 
alleen competitievoetbal. O.N.T. organiseerde in 1969 en 1970 de te spelen wedstrij-
den; er was voldoende animo van de zijde van de Friese clubs, zodat de F.V.B. de 
organisatie in 1971 overnam. D.W.R was in de Freonskipsbeker zeer succesvol. In de 
26 gespeelde finales was D.W.P. maar liefst zes keer van de partij was. 

Slechts twee keer werd de beker gewonnen. 
1.1972 Hardegarijp: 
2. 1973 Sintjohannesga: 
3.1977 Hallum: 
4. 1982 Koudum: 
5.1986 Garijp: 
6. 1987 Sintjohannesga: 

In 1972 werd in de finalewedstrijd, naderde naar 
AZ '67 als speler vertrekkende trainer Henk 
Zoetendal, Hardegarijp met 2-3 verslagen. Henk 
was speler bij  ac  Heerenveen. Ook begon Henk 
Prinsen zijn trainersloopbaan bij D.W.P. 
De vereniging had zeker aantrekkingskracht op 
oud-Heerenveen spelers. Al in 1955 was Theo 
Eikenaar hier trainer opgevolgd door Bob Krikke. 
Ook Gerrit Weide is vele jaren actief geweest voor 
onze vereniging (7 jaar). De eerste jaren zelfs nog 
als speler/trainer. 

Trainer  Bonne  de Vries zorgde er mede voor dat de 
mannen van D.W.P. in 1986 wederom de beker 
behaalden. Dit na een 1-0 overwinning op or  

Leeuwarden. Het volgende seizoen speelde D.W.P. de 
zesde finalewedstrijd om de Freonskipsbeker en 
werd kansloos met 5-0 van  Sparta  '59 (Deinum) ver-
loren. 

Naast het 25 jarig jubileum in 1972 won D.W.R dat 
jaar ook voor het eerst de Freonskipsbeker. Op de 
receptie bij café van Es kon voorzitter Piet van der 
Veen (1937-1987) een groot aantal genodigden wel-
kom heten. 
Woensdag 10 mei 1973 was eveneens een gedenk-
waardige dag in de geschiedenis van D.W.P.. Op . 

deze avond werd op 
het verlichte Sneek-
terrein de beslissings-
wedstrijd gespeeld tus-
sen D.W.P. en S.D.S. 
met als inzet de titel 
van de le klas A van 
de F.V.B.  
Rolm  800 toeschou-
wers waren getuige 
dat D.W.P. al binnen 13 
minuten tegen een 0-2 
achterstand aankeek 
door enorme blunders 
in de verdediging. 
Trainer Henk Prinsen 
noemde dit onverklaar-
baar omdat het elftal in 

de competitie dat seizoen slechts acht tegendoel-
punten had geïncasseerd. De eindstand 0-3 werd at 
voor de rust bereikt en dit bleek tevens de eindstand  

te zijn. De schade bleef beperkt door goed keepers-
werk van D.W.P.-doelman Johannes Visser die het 
volgende seizoen zou vertrekken naar sc 
Heerenveen. 
Op de receptie van het 25-jarig bestaan werd er al 
druk over gesproken, D.W.P. beschikte toen over 
negen elftallen die moesten spelen op één veld dat 
bekend stond als één van de slechtste velden van 
Friesland. In mei 1975 schreef de gemeente 
Haskerland een openbare aanbesteding uitvoer het 
bouwen van een was- en kleedgebouw met kantine 
op het sportterrein te Sintjohannesga. De totale 
kosten werden geraamd op fl. 258.000,-- waarvan 
als niet-subsidiabel werden aangemerkt de kosten 
van de bouw van de kantine ad fl. 70.000,--. 
De vereniging stelde fl. 15.000,-- beschikbaar als 
verplicht aandeel in de kosten van de was- en 
kleedgelegenheid en de helft van de kosten, zijnde 
fl 35.000,-- van de kantine. 
Voor dit bedrag werd bij een pensioenfonds een  

lening afgesloten met een looptijd van 25  jean  De 
aanleg van het sportveld werd in A.C.W.-verband uit-
gevoerd. 
In augustus 1976 werd het sportpark officieel geo-
pend. Het openingsgebeuren werd ingeleid door een 
groep pupillen van D.W.P., die door middel van een 
rollenspel zichtbaar maakten hoe de realisatie van 
het complex tot stand was gekomen, en hoe de 
diverse instanties elkaar de bal hebben toegespeeld. 
Aan het eind van het spel bood pupil Mindert Mulder 
burgemeester Houben de bal aan die hem door-
speelde naar de voorzitter van de sportraad de heer 
Snijder, destijds tevens wethouder sportzaken. De 
heer Snijder tot slot "pingelde" de bal door naar 
D.W.P. voorzitter Gene Bijker. Aan deze officiële ope-
ning van het sportcomplex in 1976 ging een span-
nende wedstrijd vooraf met de aftrap in 1971 toen ei 
door de gemeente een aanvraag werd ingediend bij 
de Provinciale Commissie voor de Werkgelegenheid 
in Friesland. 

Hardegarijp - D.W.P. 2- 3* 
D.W.P. - Hardegarijp 2 - 3 
Trynwaldster Boys - D.W.P. 2 - 1 
Drogeham - D.W.P. 3- 1 
D.W.P. - Leeuwarden 1 _O* 
Sparta - D.W.P. 5 - 1 



Boven  vine.:  Tjerk Berkenpas, Popke Bos, Jappie Dijkstra, Roel 
Vermaning  Hilbert  Vos, ? Onder vinr: A. van der Weg Botte van 
der Weg Berend Bos,  'apple  de Jong, Pier Berkenpas. 
Liggend Sietse Wierda. 
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Begin jaren zeventig, gelijktijdig met de aanleg van ons sportcomplex, 
kreeg de voetbalvereniging D.W.P. een dameselftal. Man van het eerste 
uur was Uilke Gongrijp (1920-1991), destijds tevens de penningmees-
ter van D.W.P. Een heel gezellige ploeg want op de woensdagavonden, 
de vaste trainingsavond van de dames, kende de kantine vaak een 
goede omzet. 
De bezetting van de dames was meestal een mix 
van oudere en jongere speelsters. Helaas zijn er van 
de eerste jaren geen foto's. 
De oudste foto is een kampioensfoto 2e klas van 
het seizoen 1978/1979.10t op de dag van vandaag 
horen de dames er helemaal bij: De "derde" helft is 
onmisbaar in de kantine waarbij ze de stamtafel 
altijd claimen. Sinds jaren hebben we misschien 
aan het einde van het seizoen weer een kampioen-
schap. 
Meisjesvoetbal deed zijn intrede in 1985/1986 met 
als fanatiek leidster Tineke van lies. 

De laatste tijd neemt het meisjesvoetbal in Sint 
Jánsgea enorm aan populariteit toe. Mede door de 
fanatieke inzet van meester Willem van de Trieme 
die veel tijd besteedt aan voetbal. Dit werpt zijn 
vruchten. Er werd zelfs een finaleplaats in Utrecht 
voor schoolvoetbal behaald. Indirect komt dit D.W.P.  

ten goede want daarna zijn er vele voetballende 
meisjes bijgekomen. Dit seizoen komen we met een 
meisjes 0-elftal en een E pupillen team uit in de 
competitie. Wanneer het plezier in voetbal voorop 
staat is er toekomst genoeg voor het damesvoetbal 
bij D.W.P. 

Fan lie Stijitweï noi De Ir'n yn Rigelfinch 
We hebben nog een oud schrift waarin staat dat de 
"eerste" voetbalvereniging D.W.P. werd opgericht op 
3 juli 1931. Zij speelden toen één jaar in competitie-
verband in witte shirts met rode streep en zwarte 
broek. Als bestuur werd toen gekozen: voorzitter 
Egbert de Hoop (1908-1975), secretaris  Harmon  ten 
Hoeve (1909-1987), penningmeester Gerrit  Wilke  
(1907-1956) en R. Bos (?) en H. Bos (?). De eerste 
oefenwedstrijd was op 1 augustus 1931 tegen 
Scharsterbrug (BODO). Er werd gelijk gespeeld 2-2, 
scheidsrechter was D. van der Valk. Tot oktober 
1931 werd er een stukje in het schrift geschreven 
daarna is er geen informatie meer en is D.W.P. 
waarschijnlijk opgeheven. 

De huidige voetbalvereniging D.W.P. werd opgericht 
op 19 juni 1947 in de kantine van het voormalige 
Rijkswerkkamp "De  Wife Peal"  aan de Kampweg to 
Rotsterhaule. 

Kampbeheerder Albert Doom (1905-1951) namen 
de oorlog het initiatief om weer een echte vereni-
ging op te richten. Van het eerste D.W.P. was toch  

iets blijven hangen. Na de bevrijding gingen de 
schooljongens voetballen op een stuk grond bij het 
kamp. Al spoedig bemoeiden enkele ouderen zich 
ermee en ontStond het idee om weer een echte 
voetbalclub op te richten. In de kantine van het 
kamp werd besloten om de vereniging wederom de 
naam D.W.P. mee te geven. De naam is onlosmake-
lijk verbonden met de plaats waar de voetbalclub 
werd opgericht. De  "Wile Peal"  was vanouds een 
witte grenspaal die bij het aansnijden van het veen 
in de grond geslagen werd, maar het gaf tevens de 
grens aan tussen de voormalige gemeenten 
Haskerland en Doniawerstal. In 1939 ontstond op 
deze plaats in Rotsterhaule het kamp "De  Wife 
Peal".  

Dat kamp was voor werklozen die aan de droogleg-
ging van het Rohelster Wyde moesten werken. Nog 
weer later werd het kamp voor diverse doeleinden 
gebruikt, o.a, voerde huisvesting van een aantal 
voormalige KNIL-militairen. In de volksmond sprak 
men meestal over het Arnbonezenkamp. De bewo-
ners raakten snel ingeburgerd waarbij enkelen ook  

lid werden van de voetbal-
vereniging D.W.P. 
Tussen 1954 en 1960 ver-
trokken de gezinnen en 
hebben zich verspreid over 
heel Nederland. Jaren 
later bleef het kamp veer 
velen een duidelijk her-
kenningspunt op de heek 
van de Wolvedyk en de 
Kampweg. Sinds kort is 
het afgebroken. 
Het eerste bestuur 
bestond uit: voorzitter 
Albert Doorn (1905-1951), 
secretaris Barmen ten Hoeve (1909-1987), penning-
meester Jan van der Molen (1921-1997), commis-
sarissen Jan Anne de Jong en Jan Egbert Visser 
(1928-2000). De oprichting in 1947 gaf werk aan de 
winkel. Met man en macht werd er gegraven totdat 
uit een oneffen stukje grond achter het kamp iets te 
voorschijn kwam wat op een voetbalveld leek. 
In het verslag van de oprichtingsvergadering werd  

genotuleerd dat het geen groot terrein was maar 
ook niet duur want het werd belangeloos afgestaan 
door de Grond Mij. "De Drie Provinciën". Spoedig 
daarna werd van de heer  Germ  Sloothaak (1878-
1951) een stuk aan de Straatweg (Kampweg) gele-
gen grond gehuurd dat de vereniging gebruikte als 
voetbalveld (daar waarna de Kadijk is gelegen). 

crinpoltdove 

Omdat DAMP.  Ie umMig leden had 
(24) werd de vereniging niet toe-
gelaten tot de voetbalbond. 
Hierdoor speelden men eerst in 
een onderlinge competitie tegen 
o.a. Langweer, Renado, Rodo 
(Scharsterbrug) en Stobbegat. De 
eerste schreden waren niet wan-
kel, men werd ongeslagen kam-
pioen. 
Een jaar later, in de herfst van 1948, werd 
DWP met twee senioren en één juniorenploeg 
toegelaten tot de Friesche Voetbalbond (FVB) 
en begon zij vanuit de derde klas haar opmars 
in de afdeling zaterdagmiddagyoetbal. Binnen 
de kortst mogelijke  hid,  in precies drie jaar 
stootte de jonge vereniging met machtsvertoon 
naar de KNVB. Tevens werd D.W.P. in het sei-
zoen 1950/1951 algemeen kampioen van 
Friesland na winst op Harkemase Boys. 

De toestand van de velden liet nog wel to wen-
sen over. Bij regenval was het terrein totaal 
onbespeelbaar  on  werd er nog al eens uitge-
weken naar het hoger gelegen stuk land van  

de beer Wietsma to Ouwsterhaule (tegen het 
bospad). 
Met man en macht werden dan de doelpalen 
en andere attributen verplaatst om de wedstrij-
den toch maar te laten doorgaan. In september  

1951 verhuisde D.W.P. wel van Rotsterhaule 
naar Sintjohannesga. Dorpsbelang kocht van de 
familie Grevelink 1.45 ha grond. Dit land was in 
gebruik bij de heer R. Oenema. 
De keuring van het veld had nog wat voeten in  

de aarde. In eerste instantie werd het oude 
D.W.P-terrein afgekeurd. Maar ook het dorps-
sportterrein werd niet goedgekeurd, aangezien 
het te smal was  on  er teveel gaten in het 
speelveld zaten. 



'Erik Jager 
Grappig Is dat mijn naam nog steeds met een 
V wordt geschreven  on  slat met een 'W. 
Sommige dingen blijven altijd hetzelfde.... Na 
1992 heb ik nog ongeveér 2 jaar bij w DWP 
gevoetbald. Daarna ben Ik verhuisd naar 
Sandfirden (www.sanfurd.n1). Ik heb toen bij 
w Oudega (4e klasse) en later bij w Heeg 
gevoetbald (3e klasse). Ik heb toen ook nog 
tegen w DWP mogen voetballen ik wil het 
liever niet over de uitslagen hebben ;-) Na 
het behalen van mijn HAVO diploma in Sneek 
ben ik civiele techniek gaan studeren aan de 
HTS in Leeuwarden, waar ik sake jaar heb 
gewoond. Dit heb Ik In 4 Jaar afgerond en heb 
ongeveer 3,5 jaar bij Rijkswaterstaat gewerkt 
in Noord-Nederland.TerwijI ik aan het werk was ben ik ook begonnen aan de 
PABO in Zwolle. Ik hoop eind dit jaar (2007) klaar te zijn met deze studie. 
Uiteindelijk hoop ik hier ook een  limn into  vinden. Op sportief  gabled  ben ik nog 
steeds actief aan het voetballen, maar nu In de zaal. ik zit hij drs. Vijije 
(www.vitije.n1) uit Groningen. lk woon in Groningen sinds 2005. 

.1  

(Hotse Pierrsnija 
ik was de keeper van het Dl team van 1992.1k denk 
nog regelmatige aan de machtig mooie tijd die wij 
gehad hebben als team in de aanloop op het Fries 
kampioenschap. Super de inzet, het vertrouwen  on  
support die Willem, Gerrit, Jason nog vele anderen ons 
hebben gegeven. 
Voor mijn gevoel (klinkt misschien wel erg overdreven, 
maar zo bedoel ik het zeker niet) waren wij ook 
onoverwinnelijk. We stonden er als team, nooit geen 
woorden alleen maar positief gestemd en respect voor 
elkaar.  flit  zullen we allen blijven herinneren, want zo'n 
eenheld maak je denk ik niet heel vaak mee onder zoveel verschillende personen. 
Prachtig onthaal 's avonds In Sintjohannesga, waar inmiddels bekend was dat we 
het toernooi 
hadden gewonnen. lk ben op mijn 13 of 14 gestopt met voetbal. Na de lagere school 
heb Ik eerst VWO gedaan, maar HAVO afgemaakt. Onder mijn schooltijd was ik al 
bezig met het leggen en verkopen van kunststof afwerkvloeren. Nadat ik nip diplo-
ma heb gehaald ben Ik eerst een jaar 
op proef me gaan toeleggen op het verkopen van de vloeren. Dit  Ions  uitgegroeid 
tot het bedrijf Piersma &Van der Ven Kunststofvloeren & Coatings waar  woos  met 8 
man werken waaronder mijn bseem en mijn vader. 

(jam um 
der @JIM  
Toen die tijd zat ik op 
de 011.S. de Ynset In  
Bottum.  Daarna ben 
ik naar het  SRO  te 
Heerenveen gegaan, 
waar Ik voor elek-
tromonteur leerde. 
Ondertussen (16jaar) 
ben ik bij  an  Joure gaan spelen 3de divisie. Rond 
mijn 19de ben ik gestopt met voetbal  eons  wat 
gezoek ben ik weer gaan werken en leren als 
timmerman. ik werk nu alweer 7jaar bij 
Bouwgroep Heerenveen.Afgelopen 1? jaar heb ik 
mijn elgen huis gebouwd waar we sinds de ker-
stdagen in wonen. Ongeveer 2 jaar terug heb ik 
nog een keer een wedstrijd met het 3e/4e van 
D.W.P. meegespeeld als invaller, maar daar is het 
verder bijgebleven. 

60 jaar 	 

Ill Z o gern 

AN.P 1947 - 60 jaar - 2007 

1:1 

Staande trainer: Willem van der Wal, Volken Sloothaak, Marco van der Wal,  Harm  van der Wal, Hotze 
Piersma, Gen-it  Dijkstra. 
Zittende:  Pile  Sinnema, Piet Koopmans, Klaas Luinenbur& René Krikke, Remco ten Hoeve, Erik Jager. 

Aan het begin van het seizoen 1991/1992 werd 
besloten om een selectie te maken van de sterkste 
spelers uit de drie 0-teams voor de bekerwedstrij-
den. Na onder andere winst op Renado (1-3), 
Nieuweschoot 
(1-0), Sneek Hovis (1-8) en Friesland (2-3) werd 
voor het eerst in de geschiedenis van D.W.P. de 
finale bereikt. 

Op woensdag 27 mei 1992 werd In de finalepoule, na spannende wedstrijden, 
gewonnen van W.W.S. (2-0), Bakhuizen (3-2) en Drogeham (1-2), en wonnen de 
D-pupillen in Oosterlittens de Friesland Cup — Wat doen deze spelers na 15 
jaar?? 

tlRemco ten Hoeve 
lk zat toen nog op de Schakel en ben later na het  ADC  gegaan te Heerenveen en na 
twee jaar geleerd voor timmerman op het SBO. Vanaf mijn 16e  booth  gaan werken 
als voeger, eerst 2 jaar bij een baas  eons  alweer 6 Jaar als zelfstandige. 
De jeugdteams van D.W.P. heb Ik doorlopen en heb nog twee jaar bij de A junioren 
van v.v. Heerenveen gespeeld op 2e en 3e divisie Macau. Kwam na de wedstrijden 
allijd wel weer bij D.W.P. terug in de kantine. Na twee seizoenen kwam ik terug net 
toen het eerste degradeerde tilt de 4e klas. Al jaren speel ik alweer in het le elftal.. 

( Marco van der Wal 
?Wens de succesvolle campagne om de Friesland Cup was ik  leading  op de  ohs.  
°De Ynser in  Bottum.  Na de lagere school ben ik verkast naar de voormalige  ASS.,  
wat tegenwoordig luistert naar de naam OSG Sevenwolden, alwaar 11( mijn Ham-
diploma gehaald heb. Hierna heb ik op het Friese Poort College in Leeuwarden de 
opleiding commercieel medewerker Bank-eo Verzekeringswezen afgerond. Het laat-
ste jaar van deze opleiding heb ik in de zogenoemde werken — leren vorm gedaan 
omdat ik toen werkzaam ben geworden bij de schepenverzekering 'Vereniging 
Noord Nederland U.A." In Heerenveen. Hier ben ik inmiddels alweer 6 jaar werk-
zaam. Gedurende al deze jaren tot op de dag van vandaad ben ik het DWP-shirt blij-
yen dragen. 

René Urilikke 
Destijds ging ik op de fiets naar school in 
Heerenveen, de L.E.A.O.  wear  ik vier jaar heb geze-
ten en het diploma heb gehaald. Daarna heb ik nog 
anderhalf jaar op het K.M.B.O. gezeten. Vanaf min 
17e ben ik gaan werken bij de bekende koekfabriek 
Peljnenburg in ons eigen dorp. ik heb alle jeugd-
teams doorlopen en zit momenteel bij de A-selectie 
van D.W.P. 
Groeijes Noot 

Gerrit Dijkstra (1940-1997) 
Gerrit werd in 1965 lid van D.W.P. en voetbalde eerst in de lagere elftallen. Hij 
was werkzaam als ovenist bij Wiegen Ketellapper. Al spoedig werd Gerrit jeugdlel-
der en dit deed  hi]  met enorm veel plezier. Vele goede herinneringen komen 
haven, het maken van Bmm voetbaltiimpjes, voetbalplaatjes  eft  Engeland, met 
Gerrit te midget golfen  etc.  Veel werk heeft hij verzet met het ophalen van oud 
papier, Gerrit was een «echte" D.W.P.-er en overleed in het 50ste jubileumjaar 
1997. 

Volken Slootheak  
ladle  periode zat ik nog op de 0.B.S. de Schakel. Na de Schakel ben ik 
naar de LAS. gegaan (is nu het  ADC)  dle heb ik afgemaakt. Daarna heb 
Ik nog een half jaar op de metselschool gezeten, daar ben ik halverwege 
mee gestopt Ik ben toen In de bouw gaan werken als voeger. Ik heb 5 
jaar voor een  bass  gewerkt en ben 5 jaar geleden als zelfstandige 
begonnen. ik voetbal nu al ongeveer 20 jaar bij D.W.P., heb vanaf mijn 
16e eerst in het derde gespeeld, daarna ongeveer 2/3 jaar in het le en ik 
voetbal nu alweer een paar jaar hij Sietse label 2e elftal. 
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