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Wel en Wee van  53e jaargang, nummer 4, maart 2020 
 

Bestuur, commissies, trainers, leiders en overige kaderleden ONT 
Bestuur 
voorzitter Jeen Visser Hegedykje 38 9218 RG Opeinde 06 - 52 66 85 25 
secretaris Trienke de Jong Teije Blauwsingel 41 9218 RT Opeinde 06 - 52 06 79 49 
penningmeester/vice-voorzitter Monique Terpstra Manjepetswei 3 9216 XC Oudega 0511 - 53 94 86 
vrijwilligerscoördinator Peter Weersma Kommisjewei 119 9218 PD Opeinde 06 - 53 43 86 48 
wedstrijdzaken Peter Bakker  Hegewarren 9216 XR Oudega 06 - 51 08 12 07 
algemene zaken Sjouke Walinga De Rival 44A 9207 CS Drachten 06 - 21 48 68 90 

internetadres: www.vvont.nl, secretariaat ONT: secretaris@vvont.nl, redactie: redactieclubblad@vvont.nl   

kantine jeugdtoernooicommissie
Sportpark Douwekamp Opeinde 0512 - 37 19 56 contactpersoon Paul  Oostelbos 06 - 21 52 35 59

ledenadministratie stagecoördinator
Sjoerd Riemersma Meint Riemersma 06 - 37 59 45 65
Healwei 8
9218 RH Opeinde commissie gebouwen en velden
06 - 52 14 82 33 voorzitter a.i. Jeen Visser 06 - 52 66 85 25

algemeen Meint Riemersma 06 - 37 59 45 65
consul
G. Kooi 06 - 12 82 5934 stichting beheer clubhuizen (namens ONT)

vice-voorzitter Tom Vink 06 - 14 59 81 42
materiaalbeheer penningmeester Monique Terpstra 0511 - 53 94 86
M. Riemersma 06 - 37 59 45 65

sponsorcommissie/vrienden van ONT
fysiotherapeut/verzorging voorzitter Cecielle Keizer 06 - 42 49 11 26
Verzorging Henk van Os 06 - 27 57 75 99 secretaris vacature

penningmeester Monique Terpstra 0511 - 53 94 86
Jeen Visser 06 - 52 66 85 25

vrijwilligerscoördinator Eddy van der Let 06 - 21 21 87 77
Peter Weersma 06 - 53 43 86 48 Cindy Seegers 06 - 23 03 78 06

Petra van Wieren-Polet 06 - 41 76 08 41
kantinecommissie
voorzitter Jeen Visser 06 - 52 66 85 25 supportersvereniging
penningmeester Monique Terpstra 0511 - 53 94 86 voorzitter Mattie Jongsma 06 - 28 96 32 03
inkoop Johannes Zijnstra 06 - 52 64 16 60 secretaris vacature

Folkert Wilkens 06 - 25 44 11 67 penningmeester Daan Posthumus 0512 - 37 21 27
kantinebeheerder Folkert Wilkens 06 - 25 44 11 67 alg. lid Cornelie de Haan 06 - 11 80 12 10
bevoorrading Folkert Wilkens 06 - 25 44 11 67 alg. lid Margriet Jager 06 - 37 37 59 85
hoofd planning   Peter Weersma 06 - 53 43 86 48
planning ma/di/vr Menno Tjeerdsma 06 - 53 21 41 40 seniorencommissie
planning wo Tom Vink 06 - 14 59 81 42 tz heren Johan Feddema (vz) 06 - 51 55 02 72
planning do Jeen Visser 06 - 52 66 85 25 tz heren Lolke Rozema 06 - 22 21 32 14
planning za Folkert Wilkens 06 - 25 44 11 67 tz heren Ed van Hunnik 06 - 29 51 19 57

tz vrouwen Peter Bakker 06 - 51 08 12 07
kledingcommissie wedstrijdzaken vacature
algemeen vacature scheidsrechters Remco Hamstra 06 - 21 33 02 61
kleding Japke van der Meulen 0512 - 53 26 77
kleding Annemien van der Veen 06 - 11 15 26 91 jeugdcommissie
materiaal Meint Riemersma 06 - 37 59 45 65 voorzitter Uilke Jongsma 06 - 30 11 99 71

secretaris Annemien van der Veen 06 - 11 15 26 91
Wel en Wee van wedstrijdzaken Peter Bakker 06 - 51 08 12 07
Redactieleden Johan Feddema 06 - 51 55 02 72 coörd. JO19/17 Robert Wagter 06 - 11 47 67 06

Gosse Jorrit Kooistra 06 - 23 32 36 62 coörd. JO15/14/13 Pieter van der Veen 06 - 46 09 17 66
eindredactie Sjouke Walinga 06 - 21 48 68 90 coörd. JO12/11 Mattie Vaatstra 06 - 51 06 28 70
lay-out Sjouke Walinga 06 - 21 48 68 90 coörd. JO10/9/8 Dave Bakker 06 - 15 27 48 09
verspreiding Chris Dalm 0512 - 53 98 96  coörd. MO’s Marco van de Vooren 06 - 22 78 99 53

Peter Hoekstra 06 - 18 05 23 49
activiteitencommissie scheidsrechters Remco Hamstra 06 - 21 33 02 61
in oprichting

trainers leiders
Hoofd Opleidingen Jan Hulzinga 06-54226655 ONT JO19-1 Klaes Jacobi 06-57331978
Hoofd Opleidingen ass.Roman Dalkoemid 06-30371510 Marco Zuiderveld 06-54982450
A-selectie Jan Hulzinga 06-54226655 ONT JO19-2 Jacco van den Broeke 06-31093426
B-selectie Ariff Hussainali 06-41694344 Siemen van der Velde 06-20626084
C-selectie Marcel Terpstra 06-48939442 ONT JO17-1 Miranda Jongsma 06-28795556
Vr1 Sas van der Velde 06-40457592 Gerk-Jan Hylkema 06-52541190
ONT JO19-1 Tjerk Koops 06-29472378 Klaas de Jager 06-54258705
ONT JO19-2 Marcel Terpstra 06-48939442 ONT JO17-2 Gert Jan Tolsma 06-51205381
ONT JO17-1 Gauwe van der Veen 06-22921370 Wigcher Rietsema 06-23437771
ONT JO17-2 Marcel Terpstra 06-48939442 Janna Atsma 06-18823577
ONT MO17-1 Marco van de Vooren 06-22789953 ONT MO17-1 Marco van de Vooren 06-22789953
ONT MO17-2 Anke Tibbesma 06-40100777 ONT MO17-2 Siemen van der Bij 06-23988619

vacature Marie de Groot 06-25015475
ONT JO15-1 Joey Tjeerdsma 06-28561157 ONT JO15-1 Tjeerd Leistra 06-38299076
ONT MO15-1 Henk de Vries 06-19171984 Martin Renkema 06-10111656

Marco van de Vooren 06-22789953 Coby Bleeker 06-51603439
ONT MO15-2 Anke Tibbesma 06-40100777 ONT MO15-2 Tjeerd Jongsma 06-50562581

Andre van der Meer 06-65092850 Danielle Lee 06-41252779
ONT JO14-1 Wietze Klaver 06-53316022 ONT JO14-1 Hedzer Geerligs 06-13612592

Sjirk Ament 06-25368597 ONT JO13-1 Sytse Stel 06-55927460
ONT JO13-1 Danny Hovenkamp 06-31281113 Mariska Bergervoet 06-53936192
ONT JO13-2 Thomas Landman 06-44483929 ONT JO13-2 Douwe Douma 06-25373504

Jesper Landman 06-47888343 vacature
Marten Folkersma 06-11276995 ONT MO13-1 Saskia Koster 06-12829990

ONT MO13-1 Saskia Koster 06-12829990 Mirjam Hoekstra 06-13484169
ONT MO13-2 Jelmer Roukema 06-29594991 ONT MO13-2 Sjoerd Riemersma 06-52148233
ONT JO12-1 Wytze Jongsma 06-38571893 vacature
ONT JO12-2 Douwe Douma 06-25373504 ONT JO12-1 Johan Kootstra 06-18710082

Jan Posthumus 06-41203974 Simon Oosterman 06-10525238
ONT JO12-3 Fabian Brink 06-49676817 ONT JO12-2 Jan Posthumus 06-41203974
ONT JO11-1 Eddy van Geerestein 06-41816323 Foppe de Haan 06-57992907
ONT JO11-2 Theo Burggraaff 06-22691076 ONT JO12-3 Kor de Haan 06-20972272

Geert-Jan de Jong 06-53938336 Jan Uilke de Jong 06-20541060
ONT JO11-3 Albert Wijma 06-25169884 ONT JO11-1 vacature
ONT MO11-1 Peter Hoekstra 06-18052349 Derk Kuiper 06-51615750

Jan Posthumus 06-41203974 ONT JO11-2 Sander Laverman 0512-844902
ONT JO10-1 Stefan Kuipers 06-24176725 Jannie Doorenbosch 06-15332842
ONT JO10-2 Fred Heijkoop 06-14026718 Paula Uuldriks 06-24174743

Henk de Vries 06-19171984 ONT JO11-3 Dave Bakker 06-15274809
ONT JO10-3 Wiebe Lindeboom 06-21200165 Steven Kooistra 06-51046055
ONT JO10-4 Saskia Koster 06-12829990 ONT MO11-1 Arjen Snapper 06-29225114
ONT JO9-1 Hendrik Jongsma 06-13365181 Peter Hoekstra 06-18052349

Jehannes de Haan 06-83088908 ONT JO10-1 Aone Storm 06-36230181
ONT JO9-2 Bertus Mientjes 06-14595012 Andries Hiemstra 06-10095786

Klaas Kooistra 06-46442906 ONT JO10-2 Sjoerd Mulder 06-12456236
ONT JO9-3 Thomas Landman 06-44483929 Fred Heijkoop 06-14026718
ONT JO9-4 Eddy van Geerestein 06-41816323 ONT JO10-3 Hugo Teitsma 06-51196508
ONT JO8-1 Theo Burggraaff 06-22691076 ONT JO10-4 Paul Oostelbos 06-21523559
ONT JO8-2 Jan Hulzinga Sr. 0512-522498 Tina Bruinsma 06-86890014
Voetbalschool Jan Hulzinga Sr. 0512-522498 Walter van Ginkel 06-46199733
Keepers Sen, JO17/JO19Jelle Jan Liekelema 06-38064817 ONT JO9-1 Kornelis de Jong 06-46077904
Keepers JO13, 14 en JO1  Hidde Ament 06-83362493 Jaap Jan van der Molen 06-14362388
Keepers JO11 en JO12 Hendrik Jongsma 06-13365181 ONT JO9-2 Bert Haan 06-41182669
Keepers alle MO's Stefan Kuipers 06-24176725 Angelique van der Veen 06-27852668

ONT JO9-3 vacature
leiders vacature
ONT 1 Wieger van der Veen 06-13920834 ONT JO9-4 Eddy van Geerestein 06-41816323
ONT 2 Ed van Hunnik 06-29511957 Johanna de Groot 06-13394486
ONT 3 Marcel Terpstra 06-48939442 ONT JO8-1 Koos Okkema 06-13064818
ONT 4 Johannes de Jong 06-29175306 Gerry Okkema 06-53351197
ONT 5 Harm van der Wiel 06-22908448 ONT JO8-2 Thomas Zwiers 06-42527361
ONT 5 Germ van der Wiel 06-51359798 Hans Rijpma 06-11369869
ONT 5 Gertjan Terpstra 06-51890739
ONT 5 Kornelis de Jong 06-46077904
VR 1 Johan van der Wal 06-53982048

Dinsdag inloopspreekuur 19.00-20.00 Fysioth. Smith,

Opzegging van het lidmaatschap, 
adreswijzigingen en andere wijzigingen 
schriftelijk doorgeven of via e-mail naar: 
ledenadministratie@vvont.nl

Opzegging van het lidmaatschap, 
adreswijzigingen en andere wijzigingen 
schriftelijk doorgeven of via e-mail naar: 
ledenadministratie@vvont.nl

Opzegging van het lidmaatschap, 
adreswijzigingen en andere wijzigingen 
schriftelijk doorgeven of via e-mail naar: 
ledenadministratie@vvont.nl
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Van de redactie 1 

Van geprinte Wel en Wee naar digitaal….. 
De voorpagina van deze Wel en Wee verraadde 
het al. ONT in geprinte vorm houdt op te bestaan. 
De evolutie van ons clubblad zie je hieronder. De 
verschillende voorpagina’s van Wel en Wee, 
vanaf het eerste nummer tot en met dit nummer. 

Met daaronder een pijltje naar een PDF logo. Ga 
er maar van uit dat dit nummer het laatste is als 
geprint exemplaar. Zie verder ‘Van de redactie’, 
‘Van de bestuurstafel’ en de tekst onderaan deze 
pagina.. 

Denk mee over de toekomst van Wel en Wee! 
Wel en Wee blijft vooralsnog bestaan met de 
inhoud zoals Wel en Wee die nu ook kent. 
Maar naar de toekomst toe misschien wel in 
de vorm van een ‘glossy magazine’. Vind je 

het leuk om daar over mee te denken of aan 
mee te werken? Meld je dan bij  
Sjouke Walinga: 
M 06 - 21 48 68 90 
E redactieclubblad@ vvont.nl 
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Van de redactie 2 

Ik kan me nog goed herinneren hoe vroeger, en 
dan praat ik over de jaren ’70, het vaalgele ONT-
clubblad op de deurmat viel. Was Frits Reitsma 
toen niet de bezorger van het gestencilde Wel en 
Wee, toen nog op A5-formaat? Het was destijds 
de enige vorm van communicatie binnen onze 
voetbalclub. En dat zou het ook jaren blijven. 
Vele nummers zijn van de band gerold, de een 
misschien wat minder lezenswaardig dan de an-
der maar allemaal met clubliefde samengesteld. 
Kan in deze huidige tijd een papieren clubblad 
nog? Als redactie vinden we van wel. Zeker we-
ten dat de oudere lezer waarde hecht aan tastbaar 
leesvoer. Maar dat geldt natuurlijk niet voor de 
nieuwere c.q. jongere generaties. Als ze al een 
clubblad lezen dan is het digitaal, zeker geen pa-
pieren versie. Binnen het hoofdbestuur loopt de 
discussie al jarenlang; stoppen of doorgaan met 
een papieren clubblad? De kogel is echter door 
de kerk, we gaan stoppen met een geprint club-
blad. Onderzocht gaat nu worden of we iets an-
ders gaan beginnen maar dan digitaal. Of dat we 
helemaal gaan stoppen en dat alle informatie die 
voor leden van belang is via andere kanalen c.q. 
social media moet worden gedeeld. Een begrijpe-
lijk besluit. Dat wel. Maar ook een besluit dat re-
dactiemedewerkers die jarenlang gezweet hebben 
voor een goed product nu zal doen slikken. Deze 
maart-editie wordt hoogstwaarschijnlijk de aller-
laatste, dus bewaar ‘m goed. Dit wordt een col-
lectors-item van jewelste! 

Slaat de digitalisering toe bij ONT? Tja, we za-
gen in januari alweer een mooie Petje-op-petje-
af-voetbalquiz voorbijkomen in de vorm van een 
PowerPointpresentatie. En de jeugd kan tegen-
woordig in de ONT-kantine digitaal voetballen 
met een FIFA-spel. En er worden FIFA-toer-
nooien georganiseerd. Digitale reclame op de 
grote Tv-schermen en op het kassa-scherm. Maar 
ook de digitale wedstrijdformulieren zijn inmid-
dels helemaal ingeburgerd. Digitalisering, je ont-
komt er eenvoudigweg niet meer aan. 

Behalve de genoemde quiz konden we in januari 
weer opstarten met oefenwedstrijden bij de senio-
ren en een mooi en goed bezet Klaas Schriemer 
wintereditie-jeugdtoernooi. Inmiddels draaien de 
competities weer op volle toeren al zou daar 
straks wel eens abrupt een einde aan kunnen ko-
men. Het Corona-virus slaat overal toe. En hard. 
In Italië is de serie A inmiddels platgelegd tot er-
gens in april en overal in Europa vinden voetbal-
wedstrijden plaats zonder publiek. Maar niet al-
leen het voetbal wordt geraakt, ook het wielren-
seizoen komt niet op gang. In China daalt het 

aantal besmettingen maar zover is het in Europa 
nog lang niet. Het kan best eens gebeuren dat alle 
evenementen met publiek afgelast gaan worden. 
We moeten voorlopig, hoewel het sportief gedrag 
is, toch maar even geen handen geven aan de 
scheids en de tegenstanders… 

Mocht het meevallen dan gaat het spannend wor-
den in de nationale Eredivisie. Ajax heeft AZ al 
langszij laten komen en gezien de huidige vorm 
kan dat de Amsterdammers best eens een kampi-
oenschap gaan kosten. Bovendien ligt Dick Ad-
vocaat nog op de loer, kan hij met zijn Feyenoord 
ook nog een rol gaan spelen? PSV lijkt uitgescha-
keld maar niet alle genoemde clubs zullen alle 
resterende wedstrijden gaan winnen. Spanning 
volop. In de Keuken Kampioen Divisie is dat een 
stuk minder. Henk de Jong zet een uitstekende 
reeks neer met SC Cambuur en de Leeuwarders 
gaan riant aan kop. Onbedreigd lijken ze op het 
kampioenschap en promotie naar de Eredivisie af 
te stevenen. Een jaar voordat het nieuwe stadion 
klaar zal zijn. Dat betekent dan wel dat de oude 
meuk aan het Cambuurplein nog een jaartje mee 
zal moeten. Gelukkig is de hoofdsponsor timmer-
man dus een beetje verbouwen zal geen proble-
men opleveren. 

Spannend wordt het ook voor ons vlaggenschip. 
Na de thuisnederlaag tegen Ropta Boys staat de 
confrontatie tegen de rode lantaarndrager SV 
Haulerwijk op de rol. Verlies in Haulerwijk zou 
heel vervelend zijn. Hoofdtrainer Jan Hulzinga 
blijft gelukkig altijd positief en optimistisch, ho-
pelijk blijven zijn spelers dat ook. Maar, mis-
schien is het wel gewenst dat er vanuit onze club 
wat meer publieke steun langs de zijlijn te zien en 
horen zal zijn de komende wedstrijden. Dat helpt 
immers altijd! 

In dit laatste papieren nummer schotelen we je 
zoals gewoonlijk weer een vaste serie rubrieken 
aan. Zo zijn jij en wij dat gewend. Onze voorzit-
ter blijft energiek werken aan zijn project ‘ONT 
van het gas af’ en pronkte onder andere daar mee 
weer pontificaal in een bijdrage in de Leeuwarder 
Courant. Mooie reclame! Onze ledenadministra-
teur heeft het momenteel iets rustiger, onze vrij-
willigerscoördinator echter weer niet. Veel is al 
wel goed geregeld bij ONT, maar op diverse 
vlakken zijn toch nog steeds meer of nieuwe 
handjes nodig! De laatste papieren middenstip-
pen, de laatste papieren pupillen-van –de-week-
verslagen, de laatste papieren team- en kampi-
oensfoto’s en een laatste “papieren” groet van de 
redactie! Geniet van dit nummer zoals u van alle 
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papieren edities genoten heeft. Misschien is er 
nog een ONT’er te vinden die alle nummers op 
zolder heeft bewaard? Of een groot deel? Mis-
schien kunnen we daar dan een mooie ‘digitale’ 
reportage over maken! 
 
Johan Feddema 

Sluitingsdatum kopij:  
dinsdag 5 juni 2020 
Tekst mailen naar: 
redactieclubblad@vvont.nl 

 
 

Van de bestuurstafel 
 
Coronavirus 
De laatste maanden 
is de wereld opge-
schrikt door het co-
ronavirus. De laat-
ste tijd ook Neder-
land én nu dan ook 
de sportwereld. Op 
12 maart en 15 maart zijn door de overheid en 
sportbonden w.o. KNVB aanvullende maatrege-
len genomen door geen wedstrijden tot en met 6 
april te houden en het advies om ook geen trai-
ningen, oefenwedstrijden of andere grote bijeen-
komsten te organiseren.  
 
Het bestuur heeft uiteraard besloten de adviezen 
te volgen. Dat betekent dus geen wedstrijden, 
trainingen, vergaderingen en/of andere activitei-
ten op sportpark Douwekamp tot en met 6 april 
 
De KNVB denkt na op welke wijze de competitie 
tot een goed einde kan worden gebracht. Hier-
voor is de medewerking van de clubs beslist no-
dig. Want, er zullen zeker doordeweekse wed-
strijden moeten worden gespeeld. 
 
Algemeen 
De tweede helft van het seizoen is alweer in volle 
gang. Het blijft gelukkig voortvarend gaan bij 
ONT in verhouding met vele andere (team) sport-
verenigingen, maar nog steeds, en dat zal ook ze-
ker zo blijven, voldoende uitdagingen, temeer 
omdat wij zaakjes steeds beter willen doen bij 
ONT én voortdurend uitdagingen hebben én ver-
nieuwingen willen doorvoeren én willen anticipe-
ren op veranderende marktomstandigheden.  
 
Ook hebben we de laatste tijd een aantal knelpun-
ten waar hard aan gewerkt wordt. 
De belangrijkste wil ik noemen: 

• voldoende (gekwalificeerde) trainers en 
leiders 

• vrijwilligers om op iedere plek vol-
doende te hebben 

• voldoende kwaliteit blijven leveren 

Hiernaast nog een aantal waar de leden veelal 
niet direct mee te maken hebben. De demografi-
sche ontwikkelingen zijn één van de grootste uit-
dagingen voor de komende jaren. Zie ook meer-
dere nieuwtjes hierover gedaan op de site. 
Daarnaast blijven we vasthouden aan het principe 
"goed kan altijd beter". Laten we hier met z'n 
allen waakzaam in zijn en verbeterpunten aan el-
kaar doorgeven. 
 
Voor de resterende tweede helft van het seizoen 
hoop ik van ganse harte dat onze leden en vrijwil-
ligers weer veel plezier mogen beleven aan het 
spelletje voetbal. Dit is mede mogelijk doordat 
bij ONT zowel recreatief alsook prestatief voet-
bal kan worden gespeeld. 
 
Vertrouwenspersonen 
Het bestuur prijst zich 
gelukkig dat we erin ge-
slaagd zijn om twee per-
sonen bereid te hebben 
gevonden om zich be-
schikbaar te stellen als 
vertrouwen-contactpersonen. Het bestuur vindt 
dit passen in de verdere ontwikkeling en professi-
onalisering van de organisatie. Eerder is een na-
dere kennismaking gedaan in o.a. de Wel en 
Wee, maar hebben gemeend nogmaals hiervoor 
aandacht te vragen. Zie verderop in Wel voor 
meer nieuws. 
 
Ontwikkeling aantal teams 
Na de winterstop mochten we bij de jonge jeugd 
(JO 10) één nieuw team verwelkomen, waardoor 
ONT nu in totaal 38!!! teams telt. Een prachtige 
ontwikkeling in een tijd dat de landelijke KNVB 
cijfers voor het vierde seizoen een daling qua le-
dental laat zien. Laten we de ontwikkeling bij 
ONT vooral met elkaar vasthouden.  
Op basis van de demografische ontwikkelingen 
komen er simpelweg minder kinderen bij en zal 
ook ONT hier hinder van ondervinden. Laten we 
dit zo lang mogelijk buiten de deur proberen te 
houden. Ook wordt er extra aandacht besteed en 
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maatregelen genomen om de uitstroom zoveel 
mogelijk te beperken. 

Wat bindt de jeugd? Ideeën, kom er a.u.b. 
mee! 
Als bestuur zijn wij voortdurend op zoek naar 
nieuwe aspecten die leden aan ONT binden, be-
halve een goed voetbalproduct te leveren. Wat 
we landelijk constateren is, dat de leeftijd-catego-
rieën 13/14/15/16 jarigen een bovengemiddeld 
verloop vertonen. ONT wil graag anticiperen 
wanneer dergelijke situaties zich ook bij ONT 
zullen gaan voordoen. Daarom zijn wij erg be-
nieuwd naar ideeën om diverse leeftijdsgroepen 
(nog) beter aan de club te binden. Kom a.u.b. met 
ideeën. ONT zal zich, wanneer de ideeën effec-
tief kunnen zijn, hiervoor hard maken om hier 
daadwerkelijk wat mee te gaan doen en is bereid 
om hier ook financiën voor vrij te maken.  
In dit kader zijn we reeds gestart met een JSR 
(Jeugdspelersraad) om nog meer "feeling" te krij-
gen met de jeugd. De eerste resultaten zijn reeds 
gerealiseerd. Er wordt goed naar deze doelgroe-
pen geluisterd en daar waar mogelijk worden 
wensen gerealiseerd. 

Kostenbeheersing 
Binnen ONT zijn we voortdurend bezig om nog 
meer aan kostenbeheersing te doen en daar waar 
gewenst, maatregelen te nemen. Dit is weer goed 
gelukt. De afgelopen tijd zijn er structurele kos-

tenbesparingen doorgevoerd 
op: afval; rente; inkoopcondi-
ties; energie en andere vaste 
kosten. Dit levert, iedere keer 
terugkomend, jaarlijks vele dui-
zenden op. De komende tijd 
zullen nog andere projecten 

aangepakt worden. Dit is ook nodig omdat er 
minder opbrengsten zijn op gebied van sponso-
ring en andere bepaalde en noodzakelijke kosten 
wel blijven stijgen. Tevens is te verwachten dat 
de inkomsten vanuit de contributies in de toe-
komst onder druk komen te staan. Dus anticipe-
ren op deze ontwikkelingen. 

WOZ/OZB 
Als gezamenlijke voetbalverenigingen in Smal-
lingerland is besloten om ons hard te maken om 
een reductie te krijgen of nog liever afschaf van 
de OZB aanslagen voor sportverenigingen. Deze 
kosten bedragen jaarlijks meerdere duizenden eu-
ro's. 
Afgelopen jaar hebben meerdere gesprekken 
plaatsgevonden met de diverse geledingen binnen 
de gemeente namens alle voetbalverenigingen. 
Ondergetekende onderhoudt hierbij namens alle 

verenigingen, samen met een collega voorzitter 
de contacten en doet de onderhandelingen. Tot nu 
toe nog niet met een bevredigend resultaat maar 
wij blijven volharden. Wordt zeker vervolgd. 

Investeringen in kwaliteit van product voetbal 
Het bestuur heeft nadrukkelijk het beleid om, 
daar waar nodig, te blijven- en meer te gaan in-
vesteren in het product voetbal. Hiermee willen 
wij het gehele technische beleid op een nog hoger 
level brengen. Dit moet leden nog langer binden 
aan de club en nieuwe leden triggeren om bij 
ONT te komen voetballen. Indien je suggesties, 
op- en of aanmerkingen hebt, graag aanbevolen. 

Communicatie 
Communicatie is vaak een knelpunt waardoor al-
lerlei misverstanden kunnen ontstaan. Een groot 
deel van de knelpunten kunnen we met elkaar 
voorkomen als we vooral naar de juiste personen 
zaken communiceren; dan kunnen we snel acte-
ren. Nu wordt er soms alleen maar gecommuni-
ceerd tegen anderen dan degenen die het betref-
fen. Veel negatieve energie. Laten we hier waak-
zaam op zijn. 

Duurzaamheid; ONT wil van het gas af 
Na de prachtige investering van 154 zonnepane-
len, waarmee ONT voor elektra energie neutraal 
is en jaarlijks vele duizenden euro's bespaart, wil-
len we de volgende grote stap maken. Deze is 
zeer complex maar wij gaan graag de uitdaging 
aan. ONT wil namelijk, indien mogelijk en qua 
investering en terugverdientijd acceptabel is, van 
het gas af, of zoveel als mogelijk is. Er zijn al 
meerdere gesprekken, bezoekjes e.d. afgelegd zo-
dat wij kennis hebben opgedaan voor meerdere 
technieken. Er loopt momen-
teel een grote subsidie aan-
vraag die vooral (mede) be-
palend zal zijn of het project 
doorgang zal vinden. In april 
weten we hier meer over. 

Sponsoring 
Jarenlang achtereen heeft ONT een stijging laten 
zien qua sponsorinkomsten. De laatste jaren doet 
ONT niet voor niets een beroep op alle leden en 
aanhang om de sponsorcommissie te helpen met 
nieuwe sponsors. Helaas is er veel te weinig res-
pons op gekomen. Zie nu het helaas negatieve re-
sultaat waarvoor jaren gewaarschuwd is. Sinds 
jaren zijn de sponsorinkomsten gedaald en dit zal 
het lopende seizoen niet ander zijn. Als dit zo 
blijft zal dat ten koste gaan van de investeringen 
in het product voetbal. Dat willen we toch niet?!! 
Zie verder in Wel en Wee nader hierover. 
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Gelukkig is de sponsorcommissie onlangs uitge-
breid met drie personen. Hiermee menen we een 
goede stap te hebben gezet voor de continuïteit 
voor deze belangrijke bron van inkomsten. De 
acquisitie voor uitbreiding van de sponsorinkom-
sten blijven wel een bovengemiddelde knelpunt. 
 
Kantine 
Het bestuur van ONT heeft als beleid om de kan-
tine open te hebben als er voetbalactiviteiten zijn. 
Dit lukt ook grotendeels, zelfs is er een oplossing 
gevonden om op de woensdagmiddag de kantine 
open te hebben tijdens de voetbalschool. Dit 
wordt ingevuld door Nadz. 
Belangrijk vinden we dit uit service oogpunt en 
als sociale trekpleister naar de achterban toe 
(kopje koffie, bij slecht weer onderdak, etc.). Tij-
dens bepaalde openingstijden is de omzet niet al-
tijd belangrijk. Ook hierin onderscheidt ONT 
zich. 
 
Pinbetalingen; het aandeel pinbetalingen stijgt 
voortdurend maar wij willen een nog hoger aan-
deel bereiken. Het percentage moet minimaal 
naar minimaal 55-60%!  
Het is gemakkelijker, minder cash geld en minder 
kosten voor kleingeld. Laten we dit vooral met 
elkaar promoten en zien te bereiken. 
 
NadZ (Niemand aan de Zijlijn) 
De afgelopen jaren heeft ONT zeer goed en naar 
wederzijdse tevredenheid samen gewerkt met 
NadZ (Niemand aan de Zijlijn). NadZ detacheert 
vier dagen per week mensen (in aantal ruim 15 
personen op weekbasis, die op de één of ander 
wijze naast de maatschappij zijn terecht geko-
men) bij ONT, die allerlei werkzaamheden ver-
richten op het sportpark. Dit varieert van schoon-
maak kleedkamers, reclameborden schoonmaken, 
onkruid-vrijmaken van het gehele sportpark, tim-
merwerkzaamheden, schilderwerkzaamheden, 
opruimen, zwerfafval opruimen, terrassen 
schoonmaken, doelen schoonmaken, voorraad 
bijhouden in kantine, etc., etc. Mede en vooral 
dankzij de medewerkers van NadZ ligt het sport-
park er altijd keurig bij. Hierover krijgen we dan 

ook veelvuldig com-
plimenten. 
 
Tevens doen de men-
sen bij ONT werker-

varing op waardoor een aantal reeds weer door-
gestroomd zijn in de maatschappij. Een prach-
tige, ook sociale ontwikkeling waarbij ONT trots 
is hieraan een bijdrage te mogen leveren, dit 
naast de enorme bijdrage die zij leveren qua 
werk. Dit wordt door allerlei partijen ook danig 
toegejuicht. Velen zien ONT hierin dan ook als 

goed voorbeeld wat navolging verdient. Ook bij 
de gemeente is dit niet onopgevallen gebleven en 
inmiddels ruimschoots bekend en er wordt reeds 
gewerkt aan een gemeente brede opzet; de eerste 
resultaten zijn er doordat er ook bij een paar an-
dere verenigingen Nadz- ers worden ingezet. Er 
wordt naarstig gewerkt aan een verdere, zo ge-
wenste, uitbreiding. 
 
Sportparticipatie 
Door meer mensen aan het sporten te krijgen, 
kunnen we de krimp van jongeren voor een groot 
deel opvangen. Door o.a. de Voetbalschool en sa-
menwerking met de buurtsportcoaches en scholen 
lukt ONT dat goed. Hierin blijft ONT dan ook in-
vesteren. 
 
Walking football/Old Stars 
Een nieuwe ontwikke-
ling die ook ONT moet 
gaat oppakken. Zeker 
naar de toekomst toe 
wordt dit een steeds be-
langrijker en sterk groeiende doelgroep. Over een 
aantal jaren is 25% van de Nederlander 65 jaar en 
ouder. Een enorme toekomstige doelgroep waar 
ook ONT iets mee moet doen. 
 
Wel en Wee stopt in geprinte vorm?!? 
Ieder jaar wordt er binnen het bestuur geëvalu-
eerd of de Wel en Wee in de huidige vorm nog 
wel bestaansrecht heeft. In een digitaal tijdperk 
zie je "de printwereld" fors veranderen. Het be-
stuur heeft bij de laatste evaluatie besloten om 
alle ins en outs op een rij te zetten om mogelij-
kerwijs met de Wel en Wee te gaan stoppen in de 
huidige geprinte vorm. Of er dan verder wordt 
gegaan met Wel en Wee als PDF of iets totaal an-
ders, daar wordt nog over nagedacht. Lees verder 
in Wel en Wee de toelichting hierover van de re-
dactie. 
 
Supportersvereniging v.v. ONT 
Ik wil graag een lans breken voor onze SV. De 
SV doet goede dingen voor de club. Daarnaast 
worden heel geregeld grote bedragen voor speci-
fieke projecten gegeven aan ONT. Hierdoor kan 
ONT méér doen dan anders en op eigen kracht. 

Ik wil de SV hiervoor nogmaals hartelijk bedan-
ken en een lidmaatschap bij een ieder van harte 
wil aanbevelen om voor een erg klein bedrag lid 
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te worden van de SV. Ook hiermee ondersteun je 
indirect je eigen club. 
 
Betrokkenheid 
Gelukkig is de betrokkenheid bij de meeste ONT-
ers ruim voldoende en bovengemiddeld aanwe-
zig. 
De betrokkenheid in het algemeen, met name de 
landelijke ontwikkelingen, baart ons zorgen. 
Hierover wordt steeds vaker geschreven in di-
verse vakliteratuur maar ook in de landelijke 
pers.  
Je ziet helaas al teveel verenigingen die hier 
structureel last van hebben. De zogenaamde 
"voetbalconsumenten" komen er helaas steeds 
meer. Meerdere verengingen nemen hiertegen 
onorthodoxe maatregelen. Dit moeten we met z'n 
allen niet laten geworden bij ONT en tegen optre-
den.  
 
Ideeën 
Onder het mom van "GOED 
KAN ALTIJD BETER" willen 
we een ieder oproepen en ei-
genlijk uitdagen om vooral 
mee te denken om zaken beter 
te maken en beter te doen. Ie-
dere dag een stapje vooruit. Achterover leunen is 
geen optie. Vooral scherp blijven en blijven wer-
ken aan verbeteringen!! 
Met elkaar weten we méér. Laten we hiervan pro-
fiteren. 
 
 
 

Tot slot 
Ik wens alle vrijwilligers, kaderleden, leden, ach-
terban en medewerkers een heel, heel goede 
tweede helft van het seizoen, zowel sportief als 
prestatief en dat de spelende leden vooral plezier 
ervaren aan het "voetbalspelletje". 
Ook wil ik nogmaals alle vrijwilligers zeer be-
danken voor hun veelal tomeloze inzet en de 
vele, vele uren die zij aan ONT besteden. Zonder 
vrijwilligers geen bestaansrecht en dát moet een 
ieder goed beseffen. Alle lof en waardering. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en 
 

Goed kan altijd 
beter!! 

 
Namens algemeen bestuur 
Jeen Visser, voorzitter  

 
 
Trienke de Jong, onze nieuwe secretaris, stelt zich voor 
 
Op de Algemene Ledenvergadering werd Trienke de Jong in het bestuur gekozen als secretaris, als op-
volger van Sjouke Walinga. Hieronder stelt Trienke zich voor. 
 
Er is mij gevraagd iets over mijzelf te vertellen. Sommigen van jullie kennen mij wel...……misschien 
in de rol als leidster dames2 in een ver verleden, moeder van, kantinemedewerkster, partner van leider 
ONT1, heel kort lid van seniorencommissie en nu in de rol als secretaris van ONT. 
 
IN 2003 kwam ik met een groep jongedames vanuit Drachten over naar ONT. We hadden vaak tegen 
ONT gespeeld en vonden het een leuke club die vooral het damesvoetbal probeerde op een leuke ma-
nier naar een hoger niveau te brengen. Er waren ook groeimogelijkheden, dit sprak erg aan. Ook de 
onderlinge sfeer was goed. Al snel ben ik leidster geworden samen met Geppie Haanstra van Dames2, 
een mooie tijd. Na enige jaren moesten de dochters wegens blessures en drukte studie/werk stoppen. 
Tja toen ben ik maar samen met Ria de Boer (moeder van een van de speelsters van DA2) en Geppie  
als trio in de kantine gaan staan werken. Zo bleven we toch nog actief binnen de club.  
En de befaamde gehaktbal van slagerij Biesma heeft mij en mijn partner via ONT bij elkaar gebracht.  
 
Ik ben nu sinds dit jaar secretaris van deze mooie club die ik al flink wat jaren een warm hart toedraag. 
Het is voor mij een grote uitdaging en ik realiseer mij dat Sjouke Walinga, vorige secretaris, veel en 



Wel en Wee van  53e jaargang, nummer 4, maart 2020 
 

Door het coronavirus geen wedstrijden, trainingen, etc. t/m 6 april. Hoe nu verder? Volg de ONT site en de social media! 8 

vooral goed werk heeft geleverd voor ONT. Ik zal proberen op mijn manier  een weg te vinden in deze 
nieuwe rol en dit zal best wat tijd gaan kosten.  
Schroom niet om mij aan te schieten als er wat is waar wij als ONT iets mee moeten. Ik hou van laag-
drempeligheid en nodig je uit voor een gesprek. Tot ziens bij ONT, iedere zaterdag bij de thuiswed-
strijden langs de lijn en anders kun je ook nog mailen naar secretaris@vvont.nl. 
 
Trienke de Jong 
 
 
Van de ledenadministratie 
 
Nieuw Categorie 
Arian Karimpour Drachten Senior 
Roemer Jongsma Oudega JO7 
Nikki van Geerestein Drachten MO9  
Tjitske de Groot Drachten MO9  
Emma Lindeboom Drachten MO9 
Elijah Sekewael Drachten JO14 
Jittie van de Vooren Opeinde Trainingslid  
Gea Rietsema Drachten Trainingslid 
Mirjam Hoekstra-Rispens Drachten Trainingslid 
Baukje Nanninga Drachten Trainingslid 
Emmy Strijker Drachten Trainingslid 
Ilse Dekker Drachten Trainingslid 
Jasmijn de Boer Opeinde MO13 
Mattie Vaatstra Oudega Trainingslid 
Kyara van Dijk Drachten MO11 
Naomi Ros Drachten MO11 
Silke Bron Drachten MO11 
Bindert Tingma Drachten JO17 
 
Mutatie 
Harm Kielstra Opeinde Spelend > ondersteunend 
Raymond Laverman Drachten Spelend > trainingslid 
 
Bedankt 
Luc Kampstra Opeinde JO11 
Sybold de Boer Oudega Senior 
Milan van den Berg Drachten JO13 
Brian Nutterts Drachten Senior 
Marco Wijnsma Opeinde Senior 
Lotte Stellingwerf Drachten MO17 
Marik Bijlsma Drachten JO17 
Taeke de Haan Opeinde Senior 
Libbe Mud Opeinde Ondersteunend 
Douwina Snip Drachten MO19 
Siete Mulder Nijega JO9 
Jonna Visser Drachten Senior dames 
Jannita van Zonneveld Nijega Senior dames  
Erwin Kooijker Opeinde JO19    



Komt hier uw
advertentie?

Bel met de reclamecommissie.
Voor telefoonnummers, 

zie pagina 1 van Wel en Wee.

• Riethandel

• Rietmatten

• Rietsnijden

• Uilenborden 

Herenweg 58, 9262 SH Sumar

Telefoon 0512 - 37 26 31
Fax 0512 - 37 16 14
Mobiel 06 - 53 98 33 76
E-mail info@ jellebatema.nl

www.jellebatema.nl



meubelen

slaapkamers

vloerbedekking

raamdecoratie

Folgersterloane 56
Drachtstercompagnie

tel. (0512) 34 04 40

maandags gesloten
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Contributieregeling en kledingfonds seizoen 2019/2020 
Contributie en kledingfonds per 1 juli 2019 (jaarlijkse indexering per 1/7 met 3%)  

 
Senioren (drie loten) en jeugdleden (twee loten) nemen verplicht loten af voor de Grote Clubac-
tie. In oktober van ieder jaar wordt hiervoor met automatische incasso een extra bedrag afge-
schreven. De lotnummers staan op het rekeningafschrift. 

1. Betaling 
(*) Per maand  
U machtigt v.v. ONT maandelijks uw contributie af 
te schrijven. Meer informatie bij de penningmeester. 

 
Per jaar 
De contributie per jaar wordt 
geïncasseerd in augustus. 

 
Per half jaar 
De contributie per half 
jaar wordt geïncasseerd 
in augustus en januari. 

2. Contributie en einde lidmaatschap 
Opzegging mogelijk per 1-7 (opzegtermijn 1 
maand). Contributie blijft verschuldigd tot de opzeg-
datum (1-7). 

Hoe opzeggen? 
Schriftelijk of per e-mail opzeggen bij de ledenadmi-
nistratie (zie pagina 1). 
Mondeling of telefonisch opzeggen is niet mogelijk. 

3. Betalingsmogelijkheden v.v. ONT 
Rabobank Drachten e.o. Rekeningnummer NL22RABO 0309 0245 87 
 

 

 
Trainingstijden seizoen 2019/2020 

 

  

categorie per maand € (*) per half jaar € per jaar €
 senioren 19,95                                    119,69                                  239,37                                  
 junioren 16,20                                    97,18                                    194,36                                  
 pupillen / 35+ competitie 14,01                                    84,08                                    168,17                                  
 trainingslid 9,88                                      59,28                                    118,56                                  
 ondersteunend lid 6,59                                      39,52                                    79,04                                    
 3e lid en meer uit één gezin 65,04                                    
 kledingfonds jeugd 13,22                                    
 kledingfonds senioren 26,68                                    
 waskosten heren  senioren 19,00                                    

A1 A2 A3 A4 C1 C2 C3 C4 D1 D2 A1 A2 A3 A4 C1 C2 C3 C4 D1 D2
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N.B.: D-veld (naast korfbal) gebruiken als back-up/aanvulling
N.B.: B-veld gebruiken afhankelijk van veld-conditie en verlichting; graag dan wel het middenvak !!!
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Van de jeugdcommissie 

De voorjaarscompetitie is alweer halverwege en 
de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn 
in volle gang. Om even terug te blikken, wij ken-
nen een rustig seizoen wat betreft randzaken 
rondom het voetbal. Op een paar zaken na, die 
wat meer uitleg vroegen, is het prettig werken dit 
jaar als vrijwilliger van de jeugdcommissie. Ook 
betekent dit dat wij ons werk goed doen en tijd 
hebben om zaken die al goed gaan nog beter te 
doen.  

Dit jaar hebben wij voor het eerst inloopavonden 
georganiseerd voor jullie als ouders of (jeugd) 
speler, om met ons in gesprek te gaan over wat 
jullie maar kwijt wilden of interesse in hebben. 
Of dit een succes is geweest, kan ik volgende 
keer pas vertellen, omdat op het moment van 
schrijven deze inloopavonden nog plaats moeten 
vinden. 

Dan is er nieuws over de wisselingen van coördi-
natoren. Dave Bakker heeft aangegeven te willen 
stoppen als coördinator. Zijn groep JO8 t/m JO10 
wordt overgenomen door Mattie Vaatstra die het 
afgelopen jaar de JO11 en JO12 onder haar hoede 

had. Hiervoor hebben wij Aone Storm bereid ge-
vonden om deze groep per direct te gaan coördi-
neren.  Dave zal de komende tijd nog wat onder-
steuning bieden waar nodig en wij willen hem al-
vast hartelijk bedanken voor zijn inzet als coördi-
nator voor de jongste jeugd bij ONT.  Dave is een 
actieve vader die meer vrijwilligerswerk doet 
binnen ONT en hij zal dat blijven doen.  
Aone Storm, leider van de JO10-1 nu dus ook co-
ordinator van de JO11 en JO12. Hartelijk wel-
kom in ons JC-team en veel succes gewenst. 
 
Naast deze wisseling hebben wij een coördinator 
die stopt aan het einde van het seizoen. Dit is Ro-
bert Wagter, coördinator van de JO17 en JO19. 
Een bedankwoordje is hier ook wel op zijn plaats, 
Robert heeft zich ook altijd sterk gemaakt voor 
onze jeugdafdeling.  
Op moment van schrijven zijn wij met kandida-
ten in gesprek om de vacature als coördinator 
voor de JO17 en JO19 in te vullen. Hopelijk kan 
ik jullie hier de volgende keer meer over vertel-
len wie deze belangrijke functie gaat invullen. 
 
Voorzitter Jeugdcommissie 
Uilke Jongsma 

 
 
Van de Jeugd Toernooi Commissie 
 
31e Klaas Schriemer Jeugdtoernooi, een visitekaartje voor ONT! 
 
De 31e editie van het Klaas Schriemer Jeugdtoer-
nooi kan weer bestempeld worden als een groot 
succes! Onder prima weersomstandigheden kon 
de wedstrijdleiding om 09.00u het eerste startsig-
naal geven. Alhoewel het grijs weer was, stond er 
geen wind en 
was het droog. 
 
De Jeugd 
Toernooi 
Commissie 
kon een beroep 
doen op een 
groot aantal 
vrijwilligers 
maar kreeg 
ook verster-
king van het 
Alfa-Collega, 
Sport en Be-
wegen. Drie 

studenten hielpen als scheidsrechter maar ook 
scheidsrechters van omliggende clubs hielpen 
ook dit jaar mee. Onze grote dank daarvoor!   
Ook de MO15 van v.v. ONT stond paraat om te 
helpen. Zij zorgden ervoor dat de ranja aangevuld 

werd en voor 
het klaarma-
ken en de ver-
koop van over-
heerlijke 
broodjes ham-
burger, brood-
jes rookworst 
en snert! Na-
tuurlijk was de 
vaste poule 
vrijwilligers 
ook weer aan-
wezig, zoals 
onze club-
scheidsrech-



Wel en Wee van  53e jaargang, nummer 4, maart 2020 
 

Door het coronavirus geen wedstrijden, trainingen, etc. t/m 6 april. Hoe nu verder? Volg de ONT site en de social media! 13 

ters, alle kantinemedewerkers en de mensen die 
zorg dragen voor bijvoorbeeld de audio! Vooraf-
gaand aan het toernooi en na het toernooi staan 
de mannen van NadZ altijd voor ons klaar om de 
eerste dingen klaar te zetten maar ook alles na de 
tijd op te ruimen. Jaap Salverda zorgt er weer 
voor dat de kleedkamers na de tijd weer schoon 
worden gemaakt ook willen we Jaap hiervoor be-
danken! Ten slotte ook de korfbalvereniging be-
dankt voor het mogen gebruiken van de kleedka-
mers! 
 
Het was een mooie dag waarin tussen 09.00u en 
14.00u twee poules werden afgewerkt, namelijk 
van de JO13-1 & 2, de JO14 en de JO15. Daarna 
was het de beurt aan ONT 1 om te laten zien aan 
de jeugd hoe het echt eruit moet komen te zien. 
Helaas verloren zij de wedstrijd tegen Veenhui-
zen met 1-4. Om 16.30u ging het tweede deel van 
het Klaas Schriemer Jeugdtoernooi van start. 
Hierin kwamen in actie de JO17-1 & 2 en de 

JO19-1 & 2. Na deze poules werden de teams 
voorzien van een heerlijke snack zodat de teams 
nog even lekker na konden zitten. Om 21.30u 
was de laatste wedstrijd afgelopen.  
 
De organisatie heeft veel complimenten mogen 
ontvangen over de organisatie van het toernooi 
maar ook zeker over de prachtige accommodatie. 
Daar mogen we trots op zijn! 
 
In totaal hebben 32 teams deelgenomen, dit zijn 
incl. wisselspelers en begeleiding zo’n 480 be-
zoekers. 
 
De organisatie gaat weer verder met op 21 maart 
het Klaas Schriemer Girls Tournament en op 22 
april het ONT School Voetbal Toernooi! 
 
Jeugd Toernooi Commissie 
Paul Oostelbos, Marie de Groot, Eddy van der 
Let en André Nutters 

 
 
Van de Technische Commissie 
 
In de vorige Wel & Wee is er een eerste aanzet 
gemaakt over (voetbal)cultuur en betrokkenheid; 
hoe beleven wij voetbal bij ONT en op welke 
wijze zijn alle leden, ouders en andere familiele-
den, vrijwilligers en supporters hierbij betrok-
ken? 
 
Om een passende sfeer te creëren gaan we bij 
ONT het sportpark, de kleedboxen en waar nog 

ruimte is in de kantine en/of commissie-/be-
stuurskamer wat ‘sfeer trend setten’; op aangeven 
van onze hoofd opleidingen Jan Hulzinga worden 
een aantal spreuken van bekende voetbalhelden 
uitgedragen waarbij uiteraard dezelfde voetbal fi-
losofie is terug te vinden die wij graag bij ONT 
willen terugzien op de velden:  

 
Leren en ontwikkelen doe je zelf met behulp van 
anderen om samen te voetballen; ook bij SC 
Cambuur waarmee wij al enige jaren een ama-
teurconvenantschap hebben wordt dezelfde filo-
sofie gehanteerd, reden te meer om onze banden 
verder te verstevigen en onze trainers deelgenoot 

te maken van diverse trainings-activiteiten bij 
Cambuur en regelmatig een oefenwedstrijd van 
de beloftes van Cambuur op Douwekamp te orga-
niseren waarbij wederom onze trainers kunnen 
aansluiten om kennis en ervaring op te doen. 
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Immers, niet alleen onze spelers maar ook onze 
trainers moeten zich waar mogelijk blijven ont-
wikkelen zodat zij de spelers verder kunnen uit-
dagen; een prachtige opzet waarbij het mes aan 2 
kanten snijdt. 
 
Op dit moment zijn we al weer druk bezig met de 
voorbereidingen voor komend seizoen; gesprek-
ken met trainers en (bege)leiders en natuurlijk de 
teamselecties. Het streven is hierbij om vóór 1 
mei de teams en trainers voor komend seizoen in-
gedeeld te hebben, altijd een erg lastige klus om-
dat diverse spelers en trainers vaak nog niet we-
ten of zij volgend seizoen weer bij ONT op de 
velden zullen staan. Afhankelijk van bijvoorbeeld 
studie(keuze), (bij)baan en een mogelijke relatie 
kan de keuze om te blijven voetballen e/o trainen 
bij ONT flink beïnvloeden, zaken waar wij als 

bestuur e/o technisch kader vrij weinig aan kun-
nen veranderen. 
 
Uiteraard willen wij graag dat al onze leden zo 
lang mogelijk met veel plezier blijven voetballen 
of anderszins actief blijven bij onze vereniging 
als trainer e/o vrijwilliger; het bestuur is dan ook 
continu bezig om daar waar mogelijk en nodig 
(nog) beter te faciliteren e/o (nog) meer activitei-
ten te bieden voor onze leden. 
 
Veel voetbalplezier gewenst in een hopelijk zon-
nig en coronavrij voorjaar, 
 
Met sportieve groet, 
Peter Bakker 
Technische Commissie 

 
 
Maatschappelijke stage 
 
Een maatschappelijke stage is verplicht voor alle middelbare scholieren. De maatschappelijke 
stage houdt in dat jongeren vrijwilligerswerk doen tijdens hun middelbare schoolperiode. Dat is 
goed voor hun persoonlijke ontwikkeling en ook goed voor anderen. 
 
Wil je bij ONT je maatschappelijke stage of een andere stage volgen, dan ben je van harte welkom! 
Wij zijn graag bereid te kijken wat de mogelijkheden zijn. 
 
Heb je interesse, dan kun je contact opnemen met: 
Meint Riemersma 
Stagecoördinator 
06 - 37 59 45 65 
meintriemersma@hotmail.com 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

mailto:meintriemersma@hotmail.com


HOOFDSPONSORS

Biesma
Kommisjewei 113

Opeinde
0512 - 37 12 09

Voor binnen- en 
buitenschilderwerk, 

glaszetten en 
houtrotbehandeling 

www.dejongschilders.nl



HOOFDSPONSORS
Supportersvereniging v.v. ONT

Word ook lid! Geef je op bij
Margriet Jager:

mjager92@hotmail.com
Contributie € 7,50 per seizoen

Sponsor worden bij ONT?
Neem contact op met de sponsorcommissie:

Cecielle Keizer, 06 - 42 49 11 26
Monique Terpstra, 0511 - 53 94 86
Jeen Visser, 06 - 52 66 85 25
Eddy van der Let, 06 - 21 21 87 77
Cindy Seegers, 06 - 23 03 78 06
Petra van Wieren-Polet, 06 - 41 76 08 41
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Overzicht ONT bordsponsors, wedstrijdsponsors en overige 
sponsors, seizoen 2019-2020 
 
Reclameborden
Actifood  Oosterwolde  
Ajax supporters (ONT) Opeinde 
Akkerman Paulus, Rijdende Winkel Opeinde 
Amstel  Drachten 
Antea 
ATB  Drachten/Buitenpost 
Auto Procee Drachten 
AutoSchat en Sido Schat  Burgum en Drachten 
Autobedrijf Drachten (ABD) Drachten 
Autobedrijf Haarsma Nijega 
Autobedrijf Idzenga  Drachten 
Autoland van den Brug BV Drachten 
Bauke Jeeninga Auto’s  Oudega 
BCA (BouwConcept en Advies)  Opeinde 
Bij Maus  Opeinde 
Bolt Boottransport  Drachten 
Bos installatie  Houtigehage 
Bouwdiensten BV  Drachten 
Bouwkundig Tekenbureau Mink Visser  Opeinde 
Boutique By Syts  Drachten 
Bouw- en Timmerwerken Jongsma  Oudega 
Bo Webexperts  Drachten 
Brandsma Koffie Bolsward 
Brasserie Oud Zuid  Drachten 
Breed Inzetbaar Oudega 
Breman Drachten B.V.  Drachten 
Buursen Totaalbouw  Leeuwarden 
Chinees Specialiteiten Restaurant Azië  Drachten 
Cnossen Infra  Sneek 
Custard on & offline communicatie  Buitenpost 
Dam Hout Timmerfabriek Harkema 
De Hûskeamer  Oudega 
De Jong Schilders Drachten 
De Spikerbak, timmer- en onderhoudsbedrijf De Tike/Opeinde 
Decokay  Drachten 
Dijkvast; Makelaar in Vastgoed  Drachten 
DLE- De Laatste Eer  Drachten  
DOK 23  Drachten 
Donkel & Donkel, print, copy, bind Drachten 
Drachtster Glashandel B.V. Drachten 
ECHT- OUTDOOR activiteiten  Terband 
Egberts Tweewielers  Drachten 
Elverdink Hoveniersbedrijf Garijp 
Eppinga Hout & Bouwmaterialen  Drachten 
Feyenoord supporters (ONT) Opeinde  
FolieTotaal  Drachten 
FrieslandSportprijzen Zwaagwesteinde  
Friesland Staal Drachten 
F.S. De Jong Assurantiën  Rottevalle  
Gero Workshoes  Oudega 
Golden Wokpaleis  Opeinde 
Groenvoer Opeinde Friesland b.v Opeinde 
G&W Kooi  Oudega 
Handelsonderneming JdV  Oudega 
HEM & HAARSALON Noorderpoort  Drachten 
Hoekstra & Westra Totaalbouw  Surhuizum  
H.Kooijker, Timmer-, Metsel- Lijmwerken Opeinde 
Hotel restaurant Ie Sicht Hooidammen. 
Hoveniersbedrijf C. Alberda  Oudega 
Huitema Woninginrichters Drachten 
H. van der Velde Stuc Opeinde 
Iedere vloek mist zijn doel 
ING 
Infrawatch  Drachtstercompagnie 
Installatietechniek Tjeerdsma Oudega 
Jan van der Wal kraanverhuur Nijega 
Jan Visser Transport  Opeinde 
JdV Handelsonderneming Oudega 
Johan van der Wal assurantiën Opeinde 
Jongsma schilderwerken  Drachten 
Jonkman Feestverlichting Drachten 
JouwDrukker.nl  Groningen 
JUMBO  Burgum 
Kärcher 
KC Catering  Oudega 
Kijlstra Beton Drachten 
Kooi Security  Drachten 
La Moda  Drachten 
La Provence  Drachten 
Toering loon-en grondverzet bedrijf Oudega 
Louw Wobbes de allround vakman Oudega 
Makelaardij Mulder  Opeinde 
Menno de Jong Schilder- Onderh.bedr, Oudega  
Mezutec Drachten 
Mijn Makelaar Mink Drachten 
MITRA Burgum 
MSK Earnewâld 
Multimerk  Drachten 
MUTA Sport  Leeuwarden 
N. Witveen  Drachten 
NadZ (Niemand aan de Zijlijn)  Sumar 

NFA (Noordelijk Financieel Adviesbureau)  Leeuwarden  
Noorderlicht makelaars Drachten 
Norway Coatings Amsterdam 
Numan Assurantiën  Opeinde 
Okkema Installaties Eastermar 
Okkema Schilderwerken Oudega 
ONT Boeren schoppen het verder  Opeinde, Nijega,  
 (9 boeren die dit initiatief dragen).  Oudega e.o. 
ONT 4 Opeinde 
Optiek Bangma  Drachten 
Paulusma Reizen Drachten 
Paviljoen de Leyen  Rottevalle 
Pepsi Cola/Christal Clear 
Peter Jutte Grondwerken  Drachten 
Peter Toering installatiebedrijf  Oudega 
Postema Beveiligingstechniek BV Opeinde 
Postmus Techniek Oudega 
Ralph’s Greenhouse, Mount Vernon USAWashington State 
Reclameburo Friesland Burgum 
Recrea Support Opeinde 
Recycle Benelux B.V.  Drachten  
Roel Dupon Opeinde 
Schilderwerken Edwin Brugge  Sumar 
Schilderwerken Johannes de Jong Drachten 
Slagerij Biesma Opeinde 
Smit Fysiotherapie  Garyp/Opeinde 
Smit Optiek Drachten 
Spar Adema  Oudega 
Spinder Dairy Housing Concepts  Drachten  
Straight PM  Oudega  
Supportersvereniging ONT Opeinde 
TDM Dak- en Gevelbeplating  Nijega 
Technisch buro de Vries Drachten 
Timmerbedrijf Rypkema  Drachten 
Tjeerdsma Sfeerhaarden Boornbergum 
Tolman Hekwerk  Noordwolde 
Van Bruggen dakwerken Drachten 
VANDAAG Groep  Drachten 
Veehandel W.van der Bij  Opeinde 
Veen van, IJzer & metaalhandel Drachten  
Veenstra bedrijfswagens Joure 
Veneboer Sport 2000 Drachten 
Vershof Doldersum Drachten 
Voetstuk Podotherapie  Ureterp 
Vries de Bakkerij Oudega 
Werkfactor  Drachten 
Wilkens Autobedrijf Opeinde 
Winkelman Engineering  Drachten  
Winkelcentrum Noorderpoort  Drachten  
 
Wedstrijdsponsors 
Autobedrijf H. Linker  Marum 
Autobedrijf Verhulst, Burgum 
Bouwkundig Tekenbureau Mink Visser Opeinde 
De Houtboer  Drachten 
De Smûke Hoeke Opeinde 
De Wal Schilders  Drachten 
Donkel & Donkel, print copy, bind Drachten 
Drachtster Glashandel B.V.  Drachten 
Groenvoer Opeinde Friesland b.v Opeinde 
Hypotheek Drachten Drachten 
Jouwdrukker.nl. In drukwerk de goedkoopste. Groningen 
Jumbo  Burgum 
K. de Jong Schilderwerken & Stoffering Drachten  
Kooi Security  Drachten 
Medigros  De Wijk 
MUTA Sport Leeuwarden 
NadZ (Niemand aan de Zijlijn) Sumar 
Numan Assurantiën  Opeinde 
Poelman Bestratingen Surhuisterveen 
Sleutel Plus Slot  Drachten 
Spar Adema  Oudega 
Transport en handelmij Jatra BV Drachten 
VANDAAG Groep  Drachten 
Veneboer Sport 2000  Drachten 
VHC Actifood  Oosterwolde 
Werkfactor  Drachten 
 
Overige; (frequent) wordt ONT gesponsord door: 
MITRA (in natura), Vershof Doldersum Drachten (vers fruit),  
De Laatste Eer Drachten (voetballen). 
Vele andere bedrijven en/of personen die ONT sponsoren met 
materialen en diensten. Waarvoor hartelijk dank! 
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Van de sponsorcommissie 
 

De sponsorinkomsten lopen terug!!!!!! 
Al vaker is gesignaleerd dat de sponsorcommis-
sie zeer dringend zit te springen om uitbreiding 
van het sponsorbestand; ER MOETEN SPON-
SORS BIJKOMEN!!!!!!  
 
Ieder jaar is er een verloop in het sponsorbestand 
en dus moeten er jaarlijks een aantal nieuwe 
sponsors bijkomen.  
Dit lukt ons de laatste jaren niet meer en dus le-
veren we in op sponsorinkomsten.  
Dit zijn we niet gewend over de afgelopen 15 ja-
ren.  
 
Sponsorinkomsten zijn de 2e belangrijkste netto 
inkomsten voor ONT en dus een substantieel on-
derdeel van de begroting. 
 
De sponsorinkomsten worden voor de gehele 
club gebruikt en dus een ieder profiteert er-
van, maar als er niets verandert dan zal ook een 
ieder er last van krijgen en kunnen we onze 
prachtige ambities niet meer of in mindere mate 
realiseren!! 
 
Daarom wederom een oproep om een bijdrage te 
leveren aan het binnenbrengen van nieuwe spon-
sors of sponsor uitbreidingen. 
 
Ik hoop dat de serieusheid deze keer wel wordt 
ervaren. 
 

Reageer a.u.b. aan ondergetekende. 
 
Namens de sponsorcommissie 
 
Jeen Visser 
jeenvisser@gmail.com 
0652668525 
 
 
 
 

 
 
"Sponsor op bezoek bij een sponsor"!! 
Één van onze hoofdsponsors, Bert Haan van JouwDrukker.nl heeft een bezoek gebracht bij een andere 
sponsor. Bert ging op de koffie bij Wigher Rietsema van Multimerk. 
 
Jeen Visser 
Voorzitter sponsorcommissie 
 
Op de Koffie bij onze sponsor 
Vandaag ga ik op de koffie bij Bosch Car Service 
Multimerk (www.multimerk.nl) in Drachten. 
Op deze vroege morgen kom ik aan bij Multimerk 
en heb ik een afspraak met de eigenaar: Wigcher 
Rietsema. Wigcher is tevens sponsor bij ONT. 
Waar hij, zijn vrouw Gea en zoon Sven ook lid 
van zijn. 
Na een vriendelijke begroeting wordt mij een 
heerlijk kopje cappuccino aangeboden. Ik stel me 
voor en we beginnen aan het gesprek. Ik ben ei-
genlijk wel benieuwd hoe Wigcher begonnen is 
met dit bedrijf. 

 
Wigcher gaat er eens rustig voor zitten en begint 
te vertellen. “Het begon voor mij allemaal in 
1993. In Ureterp bij Nissandealer Meinsma om 
precies te zijn. Meinsma was destijds eigenaar 
van het pompstation voor aan de weg en daar 
werd ik aangenomen als pompbediende. Ik heb 
dat werk een aantal jaar als bijbaan gedaan. Ik 
vond het mooi om voor klanten bezig te zijn. Ik 
moest daarnaast natuurlijk ook nog naar school. 
Eerst het MTS en later het HTS.”  
 

Leden, 
verleen 

jullie 
bij-

drage!!! 
 

mailto:jeenvisser@gmail.com
http://jouwdrukker.nl/
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In 1996 komt de eigenaar van de Nissandealer te 
overlijden. Op dat moment komt ondernemer Jan 
de Vries in beeld. “Jan de Vries nam het autobe-
drijf over en werd mijn 
nieuwe baas. Ik ging bij 
hem aan de slag als au-
topoetser, wat ik prima 
werk vond. Jan gooide het 
roer destijds behoorlijk om. 
Hij ging zich richten op 
meerdere merken, veran-
derde de bedrijfsnaam in 
Multimerk en bedacht de 
slogan: Uw beste Duitse au-
tovriend. In 2000 bood Jan 
de Vries Wigcher een baan 
aan als fulltime aircomon-
teur voor een mobiele airco-service en dat bleek 
een groot succes.  
“De mobiele airco service kwam bij je langs op 
het bedrijf in een straal van 25 kilometer bij veel 
mooie autobedrijven. Wij deden in die tijd alles 
zelf”, vertelt Wigcher. “Van bestellen tot het 
klaarma-ken van de airco in auto's. Na 5 jaar 
hadden veel autobedrijven zelf alle kennis en 
kunde in huis en nam de vraag naar mobiele air-
coservice snel af.” 

 
Er ontstond 
een goede klik 
tussen de twee 
autoliefheb-

bers en in 2002 kwam Wigcher dan ook als me-
devennoot in de zaak. Tussendoor deed Wicher 
gewoon het receptiewerk: De telefoon opnemen, 
onderdelen bestellen, klanten helpen en alles wat 
daar bij komt kijken. “Er is niet zoveel veranderd 
hoor”, merkt Wigcher lachend op. “Ik doe nog 
steeds wel receptiewerk. Anders verlies ik het 
contact met de klanten en weet ik minder goed 
wat er speelt”  
In 2004 beginnen de heren zich meer te richten 
op onderhoud en verkoop van de Volkswagen 
Transporter. Iets wat vandaag de dag nog steeds 
een belangrijke focus is voor Multimerk. “Die fo-
cus op Volkswagen Transporters was achteraf 
echt een goede keuze. Het paste goed bij Jan en 
mij. En, tja, ik vind het ook gewoon mooie bus-
sen.” 
 
In 2010 zei Jan, die altijd de verkoop deed, “Ik 
ga wat anders doen”. Hij verkocht alle auto's en 
nam een grossier in motoronderdelen over. “Ik 
vond dat in eerste instantie best jammer”, geeft 
Wigcher toe. “Jan was mijn mentor en ik heb 
veel van hem geleerd.”  
Ondernemer Geert Bijma zag een samenwerking 
met Wigcher wel zitten en nam de showroom 

over. Geert was daarnaast eigenaar van Auto 
Bijma in Drachten en had moeite met het runnen 
van zijn werkplaats. De ondernemers besloten 

Multimerk te verhuizen 
naar het pand van Auto 
Bijma en samen door te 
gaan onder de naam Multi-
merk.  
 
Op 1 april 2011 (geen 
grapje) verhuist Multimerk 
naar Drachten en namen 
Wigcher en Geert daar-
naast een schadebedrijf 
over, verderop in de straat. 
“Met het schadebedrijf er-
bij was het écht hard wer-

ken. Dag in, dag uit. Na een aantal jaar hebben 
we het bedrijf van de hand gedaan. Het schade-
bedrijf kostte veel tijd en geld, maar leverde ge-
woon te weinig op. “Toch heb ik heb er geen spijt 
van” benadrukt Wigcher. “Veel van geleerd!”  
“Met Multimerk richten wij ons vooral op de 
‘premium cars’ zoals Volkswagen, Audi, Merce-
des-Benz en Volvo. En daarnaast natuurlijk de 
Volkswagen Transporter. “Maar..”, zegt Wig-
cher nadat hij nog een kop koffie heeft inge-
schonken, je bent met je Skoda ook welkom hoor, 
Bert”. 
Multimerk is een full-service autobedrijf met als 
specialisme: Airco service, automaat service en 
motorrevisies. 
Wigcher is trots op zijn collega's die elke dag 
weer klaar staan voor de klanten. Maar ook zeker 
op zijn vrouw Gea die o.a. werkzaam is bij ONT.  
 
Wigcher vertelt dat hij zijn dagelijkse werk graag 
doet en dol is op ondernemen. Maar zijn gezin 
vindt hij minstens zo belangrijk: “Bijvoorbeeld 
lekker met de camper weg om te wintersporten. 
Heerlijk skiën met z’n allen. Ik heb er nu al zin 
in” 
 
Het team van Multimerk vormt een prachtig be-
drijf, waar de koffie lekker is en de sfeer goed. Ik 
vond het prachtig om met jullie kennis te maken. 
Ga zo door en laat de klanten met een positief ge-
voel in hun auto rijden. 
 
Bert Haan 
Op de koffie bij een sponsor van ONT 
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Tweede TV scherm ook geplaatst 
De oproep voor sponsors voor de aanschaf van 
een tweede TV scherm in de kantine is "ge-
hoord". 
 
Inmiddels hebben we vier sponsors gevonden die 
de volledige investeringen van de twee schermen 
hebben gesponsord. Een heel mooi resultaat. 
Zonder eigen geld toch deze mooie verfraaiing en 
aanwinsten. 
 
De twee TV schermen werken ook al; één voor 
TV uitzendingen (met name sport) en de andere 
voor mededelingen en sponsor uitingen.  

Wij bedanken de Sponsors van harte voor de 
gulle bijdragen: 
Pieter Kooi Holding 
Prima Reclame (Bert Haan) 
Supportersvereniging ONT 
Veneboer Sport 2000 
 
Namens bestuur en Sponsorcommissie 
 
Jeen Visser, voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Van de vrijwilligerscoördinator 
 
Gezocht! leden vrijwilligerscommissie/assistent vrijwilligerscoördinator. 
Al enige tijd bestaat de vrijwilligerscommissie al-
leen uit ondergetekende. Op zich geen probleem 
want veel nieuwe vrijwilligers worden geworven 
door onze coördinatoren, onze kantinebeheerder, 
onze hoofd opleidingen en anderen. Het is dus 
niet zo dat ONT zonder vrijwilligerscoördinator 
in elkaar stort. In tegendeel. Met 220 betrokken 
vrijwilligers in vele zelfstandig opererende com-
missies en besturen duurt het misschien wel 
maanden voordat een vrijwilligerscoördinator ge-
mist word.     
 
Toch is de situatie met maar één 'personeelsfunc-
tionaris' onwenselijk. Binnen ONT proberen we 
functies zoveel mogelijk dubbel te bezetten, of in 
ieder geval te zorgen voor een goede back-up.  
Dit moet dus ook gelden voor de functie van vrij-
willigerscoördinator. 
 
Daarom zijn we op zoek naar nieuwe leden voor 
de vrijwilligerscommissie. Belangrijkste taak is 

om (samen met anderen) potentiële vrijwilligers 
te zoeken voor de kantine, keuken, (team)leiders, 
schoonmaakploeg, enz. Deze vrijwilligers kun-
nen ouders van leden zijn, maar ook andere fami-
lieleden, buren en alle anderen die iets willen be-
tekenen voor ONT Als lid van de vrijwilligers-
commissie is kennis van voetbal absoluut niet no-
dig. Een gezonde dosis optimisme en doorzet-
tingsvermogen wel.  
 
Lijkt het je leuk om samen aan een gezonde 
(ONT) organisatie te werken en ben je niet bang 
om af en toe NEE te horen, bel, mail of app dan: 
 
Peter Weersma (vrijwilligerscoördinator v.v. 
ONT) 
M of app 06 5343 8648 
E p.weersma@upcmail.nl  
E vrijwilligers@vvont.nl 
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Overzicht ONT sponsors en adverteerders, seizoen 2019-2020 
 
Hoofd-, co- en kledingsponsors 
Onderstaande(hoofd- en co-)sponsors hebben o.a. een naams-uiting 
in de vorm van: kleding, sporttassen, reclamebord, advertentie, 
wedstrijdbal sponsoring of een combinatie daarvan. 
 
Hoofdsponsors 
AA Drinks   
Breed Inzetbaar  Oudega 
De Jong Schilders  Drachten 
DéMedia uitgevers/Boutique By Syts  Drachten 
Drachtster Glashandel B.V. Drachten 
FolieTotaal  Drachten 
G&W Kooi  Oudega 
Heineken/Amstel Drachten 
Infrawatch  Drachtstercompagnie 
ING  
JouwDrukker.nl Groningen 
Jumbo  Burgum 
Kooi Security  Drachten 
Louw Wobbes, de allround vakman Oudega 
Multimerk Drachten 
MUTA Sport Leeuwarden  
NadZ (Niemand aan de Zijlijn) Sumar 
Noorderpoort Winkelcentrum  Drachten 
NSD International Labelling Group  Nij Beets 
Slagerij Biesma Opeinde 
Supportersvereniging v.v. ONT Opeinde 
Toering loon-en grondverzet bedrijf  Oudega 
VANDAAG Groep  Drachten 
Veehandel W.van der Bij  Opeinde 
Veneboer Sport 2000 Drachten 
Wilkens Autobedrijf Opeinde 
 
Co-sponsors 
Autobedrijf Idzenga  Drachten 
BCA (BouwConcept en Advies) Opeinde 
Chinees Specialiteiten Restaurant Azië  Drachten 
De Spikerbak, timmer- en onderhoudsbedrijf De Tike/Opeinde  
Gero Workshoes Oudega 
H.Kooijker, Timmer-, Metsel- Lijmwerken Opeinde 
Hypotheek Drachten Drachten 
ISIS Kraamzorg  Heerenveen 
Jonkman Feestverlichting Drachten 
Mezutec Drachten 
MITRA  Burgum 
Mijn Makelaar Mink Drachten 
Numan Assurantiën  Opeinde  
Postmus Techniek  Oudega 
 
Shirtsponsors  
Autobedrijf Wilkens Opeinde 
BCA (BouwConcept en Advies)  Opeinde 
Breed Inzetbaar  Oudega  
De Jong Schilders  Drachten 
DéMedia uitgevers  Drachten 
De Spikerbak, timmer- en onderhoudsbedrijf De Tike/Opeinde  
Drachtster Glashandel B.V. Drachten 
FolieTotaal  Drachten 
G&W Kooi Oudega 
Hypotheek Drachten Drachten 
ISIS Kraamzorg  Heerenveen 
Jeugdsponsorgroep vv ONT Opeinde 
Kooi Security  Drachten 
Louw Wobbes, de allround vakman Oudega 
Multimerk Drachten 
Slagerij Biesma Opeinde 
Supportersvereniging vv ONT Opeinde 
Toering loon-en grondverzet bedrijf  Oudega 
www.vvont.nl Opeinde 
 
Trainingspakken  
Multimerk Drachten 
Supportersvereniging v.v. ONT Opeinde 
 

Sporttassen Vrouwen 1 
Johan van der Wal Assurantiën   Opeinde 
 
Sporttassen JO9 
Multimerk Drachten 
 
Vrienden van ONT (v/h Club van 100) 
Deze activiteit is opnieuw in oprichting; hierover zal t.z.t. nader 
gecommuniceerd worden. 
 
Adverteerders 
AA Drinks 
Alde Feanen verhuur  Oudega 
Autobedrijf Idzenga  Drachten 
Autocentrale Drachten 
Autoland van den Brug  Drachten 
Bakkerij de Vries Oudega 
BCA (BouwConcept en Advies)  Opeinde 
Breed inzetbaar  Oudega 
Café Snackbar De Smûke Hoeke Opeinde 
Chinees Specialiteiten Restaurant Azië  Drachten  
De Jong Schilders  Drachten 
De-Alleskunner  Opeinde 
DéMedia uitgevers/Boutique By Syts  Drachten 
De Spikerbak, timmer- en onderhoudsbedrijf De Tike/Opeinde 
Donkel & Donkel print, copy, bind Drachten 
Drachtster Glashandel B.V. Drachten 
Elinga Mode Drachten 
Elverdink Hoveniers Garijp 
Foto Bekkema  Drachten 
FolieTotaal  Drachten 
Gero Workshoes  Oudega 
Gouden Wokpaleis Noordeinde  Opeinde 
G&W Kooi  Oudega 
Heineken/Amstel Drachten 
H.Kooijker, Timmer-, Metsel- Lijmwerken Oudega 
ING 
Infrawatch  Drachtstercompagnie 
ISIS Kraamzorg  Heerenveen  
Johan van der Wal Assurantiën  Opeinde 
Jonkman feestverlichting Drachten 
JouwDrukker.nl  Groningen 
JUMBO  Burgum 
Klusbedrijf Âlde Feanen Oudega 
Kooi Security  Drachten 
Looijenga Woninginrichting Oudega 
Louw Wobbes, de allround vakman Oudega 
Mezutec Drachten 
MITRA  Burgum 
Mijn Makelaar Mink Drachten 
Multimerk Drachten 
MUTA Sport Leeuwarden 
NadZ (Niemand aan de Zijlijn) Sumar 
Noorderpoort Winkelcentrum  Drachten 
NSD International Labelling Group  Rotterdam  
Postmus Techniek  Oudega 
Rietdekkersbedrijf Jelle Batema Sumar 
Rowena Kapsalon Opeinde 
Schildersbedrijf Brinksma Opeinde 
Slagerij Biesma Opeinde 
Slump en Bos Drachtstercompagnie 
Spar Adema  Oudega 
Spectrum Totaaltechniek  Nijega 
Steffen Procee Automobielen Nijega  
Supportersvereniging v.v. ONT Opeinde 
Tjeerdsma sfeerhaarden Oudega 
Toering loon-en grondverzet bedrijf  Oudega 
VANDAAG Groep  Drachten 
Veehandel W.van der Bij  Opeinde 
Veneboer Sport 2000  Drachten 
Wabro Design Drachten 
Wilkens Autobedrijf Opeinde 
Zwama klusbedrijf Nijega 
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Van de commissie sportveiligheid 
 
In de pas opgerichte commissie ‘Sportveiligheid’ 
hebben we de afgelopen weken gebruikt om te 
inventariseren hoeveel animo er is tot het volgen 
van een EHBO- en/of reanimatiescholing en ver-
dere plannen te maken. In totaal hebben 48 men-
sen de enquête ingevuld, waarvan 16 mensen in-
teresse hebben in het volgen van een EHBO- en / 
of reanimatiescholing. 4 Mensen hebben alle di-
ploma’s al of zijn werkzaam in de gezondheids-
zorg en zouden daarmee direct in een poule mee 
kunnen draaien. Over de poule : later meer!  
 

Ons plan is om tot 
de zomerstop de tijd 
te gebruiken om 
voor alle belangstel-
lenden de beide 
scholingen te ver-
zorgen. We hebben 
Joukje Westra van 
de EHBO-vereni-
ging in Drachten be-

reid gevonden om een avond te vertellen over de 
meest voorkomende sportletsels en hoe hierbij te 

handelen. Minke Hoeksma en Alie Prins zullen 
samen de reanimatietraining verzorgen. De 
EHBO-scho-
ling en reani-
matietraining 
zullen op 
aparte avon-
den worden 
gegeven.  
 
De EHBO-
trainingen staan gepland voor 31 maart en 14 
april. De reanimatietraining staat gepland voor 20 
april, afhankelijk van de opgave hiervoor organi-
seren we een tweede avond.  Over de opgave 
volgt t.z.t. nog verder bericht.  
 
Bij vragen, mail gerust naar ons nieuwe email-
adres sportveiligheid@vvont.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
Kornelis Kinderman 
Saskia Koster 
Alie Prins 

 
 
Van de kantinecommissie 
 
Pinbetalingen ontwikkelt zich goed, maar MOET en KAN* BETER!!! 

(*De laatste maanden geven deze trend al duide-
lijk aan). 
Het aandeel pinbetalingen stijgt voortdurend bij 
ONT, maar wij willen een nog hoger aandeel be-
reiken. Dit seizoen is het aantal pinbetalingen 
ook weer toegenomen. 
 
In omzet is het aandeel pinbetalingen nu al geste-
gen tot 45%.  Het percentage moet minimaal naar 
55%!  
 
Wij zijn absoluut op de goede weg. Pinnen is ge-
makkelijker, minder cash geld en minder kosten 
voor het opnemen van kleingeld bij de bank.  
 
Laten we dit vooral met elkaar promoten en op 
naar de 55% pinbetalingen!  
 

 
 

 
  



Kommisjewei 123, Opeinde
Elke dag geopend

van 16.00 uur tot 22.00 uur

Telefoonnummer: 0512 - 37 09 09
www.goldenwokpaleisopeinde.nl

Oudega. 06 - 21 60 31 33 

- schilderen
- lassen
- timmeren
- montage
- en meer

www.louwwobbes-allroundvakman.nl

Word nu lid van de

Supportersvereniging
van

Mail: mjager92@hotmail.com



Van den Brug Noordoost bv

Drachten                       Buitenpost
De Lange West 98        Voorstraat 63
0512 - 51 40 40            0511 - 54 13 30

Van den Brug Zuidoost bv

Heerenveen                  Oosterwolde
Zilverweg 5                   Venekoterweg 1
0513 - 63 30 54            0516 - 51 21 61

Scoren doe je ook bij

www.autolandvandenbrug.nl

Bedrijfswagens

Jonkman Feestartikelen Verhuur
0512 - 522 037

www.jonkmanverhuur.nl
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Wegwerp plastic vanaf 2021 verboden 
Zoals zo vaak, loopt ONT voorop in allerlei za-
ken. Zo ook zijn we al langere tijd bezig om al-
ternatieven te zoeken voor plastic verpakkingen 
zoals patat bakjes, snack 
bakjes, bestek, etc.  
Inmiddels zijn er goede al-
ternatieven gevonden, ech-
ter.............; het is allemaal 
zeer tegenstrijdig als het gaat 
om scheiden van afval schei-
den en verwerken van afval. 
 
Zoals ongetwijfeld bekend heeft ONT al jaren 
een consequent beleid en uitvoering van het 
scheiden van afval met als gevolg dat ONT onge-
veer 90% restafval reductie doorgevoerd heeft. 
Een prachtig resultaat wat, naast milieu voordeel, 
ook nog jaarlijks substantieel financieel voordeel 
oplevert. 

Er is uitgebreid contact geweest met de gemeente 
over mogelijke alternatieven voor plastic. Het 
blijkt echter dat deze alternatieve verpakkingen 

NIET gescheiden ingeleverd 
mogen worden en uitsluitend 
bij het restafval mogen wor-
den afgeleverd. Eigenlijk te-
rug naar af v.w.b. afvalschei-
ding!! 
 
De afvalverwerking indu-
strie is hier nog niet op voor-

bereid en klaar voor. Conclusie; wij zullen meer 
tijd moeten nemen voordat alternatieven voor 
wegwerp plastic geïntroduceerd kunnen worden. 
 
Spijtig maar is niet anders. Vragen? Stel ze ge-
rust. 
 

 
 
Klantendisplay kassasysteem 
Bij ONT houden wij van innovaties. Het kassasysteem is uitgebreid met een klantendisplay zodat de 
klant ook zelf kan zien wat hij/zij besteld heeft en dient te betalen. Zie de foto’s hieronder. 
 
Ook kunnen we er mededelingen op plaatsen en of advertenties. Dus als je hiervan gebruik wilt ma-
ken, GRAAG. 
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v.v. ONT wil voldoen aan Richtlijnen Gezondere Kantines 
Achtergrond 
Veel mensen willen gezond eten. Ook in de kan-
tine van de sportclub, werk of school. Zou het 
dan niet prettig zijn als hier de gezonde keuze 
ook de gemakkelijke keuze is? Het Voedingscen-
trum heeft richtlijnen opgesteld om kantines ge-
zonder te maken. 
 
Ervaring met schoolkantines leert dat er naast een 
puur getalsmatige aanpak voor het assortiment 
meer nodig is voor het maken van gezondere 
keuzes door de bezoekers. Want eten kiezen is 
grotendeels gewoontegedrag. Met andere woor-
den je keuze wilt bieden voor gezondere pro-
ducten dan moet je hiervan voldoende in je assor-
timent hebben, en moet je dit ook zichtbaar ma-
ken. 
Onderzoek laat zien dat het aanbod de vraag be-
paalt. Als bijvoorbeeld de betere producten voor-
aan liggen en in de meerderheid aanwezig zijn, 
dan worden die eerder gekozen. Kleine aanpas-
singen in hoe het eten en drinken wordt aangebo-
den, kunnen zo grote veranderingen teweeg bren-
gen in wat mensen eten en drinken. 
 
Vanuit deze kennis over voeding en gedrag zijn 
de Richtlijnen Gezondere Kantines 2014 opge-
steld: het belangrijkste uitgangspunt is dat de hele 
kantine ‘gezond’ uitstraalt. 
 
Wat houdt zo’n gezonde uitstraling in? 
Het komt feitelijk neer op reclame maken voor 
gezond, en bij mensen het gevoel aanwakkeren 
dat zij beter voor zichzelf willen zorgen. Een 
groot deel van het zichtbare aanbod is gezond. 
Het is aantrekkelijk gepresenteerd en makkelijk 
te pakken, het personeel is trots op het aanbod. 
 
Daar horen geen reclameposters voor energie-
drankjes bij, automaten vol suikerhoudende fris-
drank of de geur van de frituur.  
 
Richtlijnen Gezondere Kantines 
In de Richtlijnen Gezondere Kantines zoals die 
zijn opgesteld door het voedingscentrum zijn 3 
niveaus gedefinieerd: Brons, zilver en goud. Hoe 
‘edeler’ het metaal, hoe gezonder de uitstraling is 
van het zichtbare aanbod. Niet alleen in de uitge-
stalde producten en in de automaten. Ook de me-
nukaart, het prijsbord en andere uitingen dragen 
hier positief aan bij. 
 
Voor alle kantines geldt: 
1. In elke aangeboden productgroep wordt op 

z’n minst één betere optie aangeboden. 
2. Betere opties krijgen een prominente plaats. 
3. Water drinken wordt gestimuleerd. 
4. De visie rondom deze onderwerpen is vast-

gelegd in het beleid van de vereniging. 

Daarin staat dat de kantine voldoet aan de 
Richtlijnen Gezondere Kantines. 

 
• Bronzen kantine: een betere keuze mogelijk 

maken 
• Zilveren kantine: verleiden tot de betere 

keuze 
• Gouden kantine: de betere keuze spreekt 

voor zich 
 
De ambitie 
ONT streeft na het predicaat ´bronzen kantine´ te 
halen. Met andere woorden wij willen in elke as-
sortimentsgroep tenminste één product aanbieden 
dat als ´betere keuze´ is benoemd voor het voe-
dingscentrum. 
 
De praktijk 
In januari is een assortimentsscan gemaakt van 
het assortiment dat we in de kantine aanbieden. 
Daaruit bleek dat we in de assortimentsgroepen 
dranken, snacks/snoep en ‘automaten’ (ruim-
schoots) voldoen aan de richtlijnen van het voe-
dingscentrum.  Er zijn echter ook een aantal knel-
punten: de meeste van onze keukensnacks zijn 
hartstikke lekker, maar zitten boven de norm van 
110 kcal per 100 gr.  
 
Betere keuzes in het huidige ONT assortiment 
zijn bijv. Rivella, Sportwaters, AA zero sugar, 
Cola zero, popcorn, muesli repen, fruit, kauw-
gum, lollies, bruin  broodje met ham, AA iso le-
mon en iso toon, Heineken 0.0, (zwarte) Koffie 
(zonder suiker), thee (zonder suiker), vloeibare 
(plantaardige) frituurolie. Om ook in de categorie 
snacks en zuivel te voldoen gaan we op korte ter-
mijn ook broodjes gezond aanbieden en gaan we 
de volle Chocomel vervangen. 
 
Daarnaast bieden we sinds kort ook vegetarische 
kroket, frikandel en kaassoufflé aan. Qua voe-
dingswaarde voldoen deze weliswaar niet aan de 
normen van het voedingscentrum, maar  het past 
wel in het ONT beleid van keuzevrijheid. 
 
Bottomline 
Bij ONT willen we niets opdringen, dus het 
broodje bal, de patat, de kroket en de frikandel 
speciaal blijven gewoon in het assortiment. We 
willen echter wel KEUZE bieden. Mocht je zelf 
suggesties t.a.v. ons assortiment hebben laat dit 
dan weten. 
 
Namens de kantinecommissie 
Menno Tjeerdsma 
(projectleider gezonde kantine)    
Folkert Wilkens 
(kantinebeheerder) 
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Nu ook vegetarische snacks verkrijgbaar bij ONT 
"Minder vlees eten; goed voor het milieu". Som-
mige mensen vinden dat misschien onzin, terwijl 
anderen het daar juist zeer mee eens zijn. Het is 
een kwestie van persoonlijke opvatting.   
 
Bij ONT vinden we keuzevrijheid belangrijk en 
zijn we van mening dat iedereen zijn/haar eigen 
keuze moet kunnen maken. Ook in het kantine-
assortiment wilden we keuze bieden. Daarom 
hebben we sinds kort naast 'gewone' snacks ook 
vegetarische snacks in het assortiment. We had-
den al langere tijd (vegetarische) kaas soufflés in 
het assortiment, maar daar hebben daar recente-
lijk ook vegetarische kroketten aan toegevoegd. 
Zonder vlees, maar even lekker. 
 
Meer veranderingen 
Overigens heeft de kantinecommissie niet stil ge-
zeten, en zijn er de afgelopen maanden meerdere 
vernieuwingen in het assortiment doorgevoerd. 
Zo hebben we nu ook Heineken 0.0 op de tap, 
hebben we lekkere broodjes kipburger met sa-
lade, komkommer en tomaat, en is er een 
teamschaal met 60 snacks (niet vegeta-

risch). Naast deze nieuwe producten gaan we bin-
nenkort ook een proef doen met versbereide 
broodjes gezond (met tomaat, salade, ei, augurk 
en komkommer). Als dat aanslaat, wordt dit ook 
in het vaste assortiment opgenomen. 
 
Het samenstellen van het kantine-assortiment is 
overigens een dynamisch proces, waarbij o.a. ge-
keken wordt naar de afzet, de marge, gezond-
heidsaspecten en contractverplichtingen met le-
veranciers. Naast introductie van nieuwe pro-
ducten verdwijnen daarom ook producten. Zo 
verkopen we geen Fristi, popcorn en energy 
drank meer en gaat binnenkort ook chocomel uit 
het assortiment.   
 
Mocht je zelf ideeën/wensen voor het assortiment 
hebben laat dan weten aan Folkert of Menno. 
Niet elke wens/idee zal gehonoreerd kunnen wor-
den, maar we staan altijd open voor ideeën van 
onze klanten. 
 
Namens de kantinecommissie 
 
Peter Weersma 

 

 
 
 
 

 

 
Kantinediensten 
 
De indelingen voor de kantinediensten vind je op de site: 
www.vvont.nl >Clubinformatie>Kantinezaken. 
Op de homepage staan de diensten voor de maandag-, dinsdag-, vrijdagavond en zaterdag vermeld. 
 
In geval van verhindering op maandag-,  dinsdag- of vrijdagavond, in alle gevallen zelf onderling rui-
len en regelen. Wijzigingen mailen aan Menno Tjeerdsma: m.tjeerdsma@tele2.nl. 
 
De kantinecommissie 
  

http://www.vvont.nl/


HOOFDSPONSORS

www.vvont.nl
elke dag

ONTnieuwtjes 
en nog veel 

meer! 

Hoek Stationsweg/
Rondweg
Drachten

Gratis parkeren!



HOOFDSPONSORS

www.nsd.nl

Kommisjewei 82
Opeinde

Telefoon:
06 - 30 15 66 14
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Van de commissie gebouwen en velden 
 
Opnieuw nieuwe doeltjes aangeschaft 
In navolging van de eerdere investeringen van 
zes kleine, lichtgewicht aluminium, doeltjes van 
1.20 m x 0.80 m., ontstond er een dermate grote 
vraag vanuit de trainers naar deze doeltjes, dat 
zes doeltjes niet genoeg bleken. 
 
Aangezien het beleid binnen ONT is dat er vol-
doende en vooral kwalitatief goed materiaal moet 
zijn, hebben we nog zeven nieuwe doeltjes aan-
geschaft. Al met al een investering van ruim € 
3.000,00!!!  
 

Dergelijke investeringen kan ONT zich permitte-
ren omdat ONT, dankzij een consistent financieel 
beleid, ook een, financieel, gezonde vereniging 
is.  
 
Laten we deze positie met z'n allen koesteren op-
dat we leuke dingen kunnen blijven doen voor 
het "product voetbal".  
 
Laten we vooral ook met elkaar goed passen op 
de materialen.  

 
 
Alberda Hoveniers stelt houtsnippen GRATIS beschikbaar 

Catrinus Alberda van Alberda Hoveniers uit Ou-
dega, een betrokken vader van een ONT jeugdlid, 
heeft een paar partijen houtsnippers GRATIS be-
schikbaar gesteld als bodembedekker van het 
speeltuintje. Het staat veel mooier en voorkomt 
veel onkruid.  
 

Het eerste deel is reeds gebracht en verspreid en 
er komen nog twee vrachten. Wij bedanken 
Catrinus zeer voor zijn royale gebaar.  
 
Op deze wijze kan ONT haar zaken goed voor el-
kaar krijgen en houden zonder dat daar (veel) 
geld voor nodig is. Een mooie vorm van product-
sponsoring.  

 
 

Voor alle ONT nieuws kijk op 
www.vvont.nl 

www.facebook.com/vvont 
 

http://www.alberdahoveniersbedrijf.nl/
http://www.vvont.nl/
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Douchen duurt te lang!! 
Onze commissie gebouwen houdt al jaar en dag 
alle energieverbruiken en waterverbruik bij, en 
dan ook per ‘afdeling’ middels allerlei tussenme-
ters. 
De laatste tijd is de focus komen te liggen op de 
verbruiken van (warm)douchewater in verband 
met toekomstige investeringen in vervangende 
gas-apparatuur in het kader van ‘ONT van gas 
af’. 
 
Zo zijn we ook tot de conclusie gekomen dat er 
op bepaalde avonden erg veel warm douchewater 
wordt verbruikt; in verhouding veel en veel te-
veel. De conclusie is dan ook gerechtvaardigd dat 
er door meerdere leden erg, erg lang gedoucht 

wordt en dan hebben 
we het niet over een 
paar minuten. 
 
Laten we vooral met 
elkaar de verantwoor-
delijkheid nemen om 
ook op die kosten te 
letten. Daarnaast zou een onevenredig warm wa-
terverbruik leiden tot onnodig hoge investeringen 
om ‘ONT van het gas af te krijgen’. 
 
Graag aandacht hiervoor. Wij blijven in ieder ge-
val meten. 

 
 
Afvalkosten stijgen 
De gemeente kondigt aan dat de afvalkosten zul-
len stijgen. Nog meer alles aan gelegen dat wij 
bij ONT optimaal doorgaan met het scheiden van 
afval. 
 
Grootste afvalstromen zijn: 

 Koffiebekers (moeten in de afvalcontai-
ner voor plastic afval)) 

 Plastic: bakjes/bekers/glazen (moeten ui-
teraard in de afvalcontainer voor plastic 
afval)  
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• Fruitafval en resten patat en snacks 
(moeten in de container voor restafval) 

 
Hiernaast willen we het gebruik van kunststof zo-
veel mogelijk beperken. Daarom schenken we 
bier etc. in de wintermaanden (als toeschouwers 
toch niet naar buiten gaan) zoveel mogelijk in 
glas i.p.v. in plastic. Ook zijn we op zoek naar al-
ternatieven voor kunststof verpakkingen maar dit 
ligt complex. De afvalindustrie heeft hier nog 
geen duidelijkheid over verschaft heeft wat wel 
en niet gescheiden kan worden. 
 
Laten we vooral met elkaar hier zorg aan blijven 
besteden. 
 
Wij vertrouwen op jullie medewerking bij het 
scheiden van afval. 
 
 
 
Doeltjes netjes terug plaatsen graag! 
Iedere dag worden de doeltjes netjes geordend 
door de NadZ ers. Maar bijna iedere dag treffen 
we, na de trainingen, weer eenzelfde situatie aan, 
zie de foto's. Het kan zo eenvoudig zijn maar 
waarom gebeurt het niet?!! 
 

Laten we met elkaar ervoor zorgdragen dat iedere 
dag ná de trainingen, de doeltjes netjes geordend 
teruggeplaatst worden! 
 
Zie als voorbeeld de foto's hoe het vooral NIET 
moet en WÉL kan. 

 

  
Zo moet het NIET! 

  
Zo kan het WÉL! 
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ONT gaat investeren in alternatief voor gas! 
Na een lang en grondig onderzoek, is er een goed 
en betaalbaar alternatief gevonden voor de ver-
warming en tapwater in de kleedkamers bij ONT. 
Hierdoor kunnen we fors op het gas besparen en 
ook een grote bijdrage leveren aan het milieu het-
geen uitstekend past in het duurzaamheid beleid 
bij ONT. 
 
Het wachten is nog op goedkeuring van diverse 
aangevraagde subsidies. 

Zie voor nadere toelichting de twee afbeeldingen 
en bijbehorende teksten. 
 
Wordt vervolgd. 
 
Namens Commissie gebouwen en velden en be-
stuur. 
 
Jeen Visser, voorzitter 
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Op de middenstip (nummer 383) 
 

1. Naam 
2. Woonplaats 
3. Leeftijd 
4. Partner 
5. Kinderen 
6. Beroep 
7. Hobby's 
8. Televisie 
 
9. Muziek 
10. Beste film 
11. Lezen 
 
12. Eten 
13. Drinken 
14. Vrouw 
15. Heerenveen of Cambuur 
16. Ajax of Feyenoord 
17. Elftal of functie(s) bij ONT 
18. Tip voor ONT bestuur 
19. Vakantie 
20. Toekomst 
21. Bewondering 
22. Grootste ergernis 
23. Scheidsrechters 
24. Nooit meer doen 
25. Beste eigenschap 
26. Slechtste eigenschap 
27. Goede herinneringen aan 
 
28. Slechte herinneringen aan 
29. Graag ontmoeten 
30. Ik wil ooit nog eens 
31. Minpunt bij ONT 
32. Pluspunt bij ONT 
33. Als voorzitter van ONT zou ik 
34. Lijfspreuk 
35. Ambitie als trainer 
36. Trainen/coachen, zelf voetballen 
37. Mannen met baarden 
38. Liever lelijk 010 voetbal dan 
 mooi 020 voetbal 
39. ONTwikkelen of ONTzettend 
 vaak winnen 
40. Voetballers zijn van nature lui 
41. Kunstgras of natuurgras 
42. www.vvont.nl 
43. Tip voor Wel en Wee 
44. Volgende "Middenstip" (*) 

Jan Hulzinga jr. 
Drachten 
32 
Stephanie 
Dochter 
Trainer/coach en docent  
Voetbal, Wielrennen, Sport op tv, Spelletjes 
Voetbal, Modern Family, The Mandalorian, GoT,  
Detectives 
Editors, Elbow, The National 
Man on fire 
Sportboeken; Herr Pep, David Millar, Guardiola, Messi, 
enzovoorts 
Indiase Curry, Indonesisch 
Speciaal biertje op z’n tijd 
Stephanie  
Cambuur 
Is dit echt een vraag..?? 
Hoofdtrainer en Hoofd Opleidingen 
Blijven innoveren en ontwikkelen 
Curaçao 
Nog ver weg 
Doorzetters en Omdenkers 
Nederlandse voetbal analytici  
Peter Bakker ;) 
Heb nergens spijt van 
Sociaal 
Kan moeilijk nee zegen 
Promotie met A1 naar Hoofdklasse en de afgelopen jaren 
als Hoofdtrainer 
Blessures 
Pep Guardiola 
In gesprek met Pep 
Uitbreidingsmogelijkheden 
Randvoorwaarden uniek 
Blijven investeren in de jeugd 
Doe wat goed voelt 
Zo lang mogelijk genieten van de sport 
Inmiddels Trainen/coachen 
Zijn tof 
 
Dat lijkt me duidelijk 
Het tweede houdt geen stand zonder het eerste 
 
Dat denk ik niet 
Goed onderhouden natuurgras 
Check ik elke dag 
Kleurenuitgave, trainers/leiders die zich hierin voorstellen 
Michel Weisser 
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Bermoprommers ONT in het nieuws 
 
Sinds 2015, na een vraag van Dorpsbelang 
Opeinde, zorgt een groepje Nieuwe Oude Top-
pers van v.v. ONT ervoor dat regelmatig de ber-
men van een aantal wegen in Opeinde opgeruimd 
worden. De NOT’ers hebben de bermen van 
Kommisjewei, van Tsjerkeloane tot Nijtap en de 
Hegewei van Opeinde tot Drachten geadopteerd 
als schoonmaakgebied.  
Misschien heb je ze wel eens bezig gezien, die 
bermoprommers in hun oranje “nee-ik-heb-geen-
taakstraf-hesjes’ langs de weg? Op deze manier 

dragen deze ouwe voetbaltoppers een steentje bij 
aan een schone leefomgeving en pakken ze zo 
een stukje maatschappelijke verantwoordelijk-
heid op.  
Op de site ‘Drachten wil je meemaken’ werd aan-
dacht geschonken aan de bermoprommers. Op de 
foto hieronder zie je, naast vertegenwoordigers 
van Nederland Schoon, KC de Pein en de wet-
houders Piet de Ruiter en Robert Bakker, de 
NOTters Peter van der Ploeg, Johan Feddema, 
Djimmer Jonkman en Wieger van der Veen.

 
Hieronder lees je de bij de foto behorende tekst. 
 
SMALLINGERLAND GAAT OOK VOOR EEN ‘100% ZWERFAFVALVRIJ FRIESLAND’ 
05 DECEMBERCIRCULAIRE ECONOMIE 
Evenals vele andere Friese gemeenten gaat Smal-
lingerland zich ook inzetten voor een 100% 
zwerfafvalvrij Friesland. De komende periode 
gaat de gemeente intensief samenwerken met 
Omrin, Circulair Friesland, NederlandSchoon, 
Friese Milieu Federatie én andere Friese gemeen-
ten. Ook kunnen de Friese inwoners een eigen 
gebied adopteren en schoonhouden. Het doel is 
een volledig zwerfafvalvrij Friesland. Wethou-
ders Piet de Ruiter en Robert Bakker: “Smallin-
gerland streeft naar een goede leefomgeving 
waarin het prettig wonen is. Een schone ge-
meente draagt daaraan bij. Wij staan dan ook 
achter deze ambitieuze aanpak ontwikkeld door 
NederlandSchoon”. 
 
Verschil maken door samenwerking 
Naast bovengenoemde partijen zal er ook nauw 
worden samengewerkt met ondernemers uit de 
regio, het bedrijfsleven, maatschappelijke organi-
saties, inwoners en vrijwilligers. Want alleen 

door samen te werken, kunnen we het verschil 
maken voor een echt schoon Friesland. In Smal-
lingerland zijn er inmiddels 20 adoptiegebieden 
waar vrijwilligers een stuk van de openbare 
ruimte zoveel mogelijk vrij houden van zwerfaf-
val. Het streven is om eind 2020 naar 40 adoptie-
gebieden te groeien. 
 
Over NederlandSchoon 
Nederland vrij van zwerfafval is belangrijk voor 
mens, dier en milieu. NederlandSchoon werkt 
daarom al 25 jaar intensief samen met bedrijven, 
burgers, maatschappelijke instanties en overheid 
om zwerfafval aan te pakken en ervoor te zorgen 
dat een schone omgeving de norm wordt en blijft. 
Door middel van onderzoeken, samenwerkingen, 
het delen van kennis en het geven van advies, 
wordt niet alleen meer bewustwording, maar ook 
gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel gecre-
eerd. Een voorbeeld van deze aanpak is Suppor-
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ter van Schoon, een landelijk initiatief dat men-
sen verenigt en activeert om zo een grotere vuist 
tegen zwerfafval te maken. Ga voor meer infor-
matie naar www.nederlandschoon.nl of suppor-
tervanschoon.nl 
 

Foto: Jolanda Siemonsma Fotografie (zie bijlage) 
 
Op symbolische wijze werd het logo van Smal-
lingerland bevestigd op een spandoek. Op de foto 
‘opruimvrijwilligers’ in Opeinde samen met wet-
houders Robert Bakker en Piet de Ruiter. 

 
 
Uitstoom van leden 
Uitstroom van leden houdt ONT danig bezig 
Al jaren volgt ONT de uitstroom van leden. Doel:  
• door de leden te vragen waarom hij/zij stopt 

met voetballen, kunnen we proberen een "rode 
draad" hieruit te destilleren waarop we beleid 
kun maken dit te pareren. 

• ieder lid is ons dierbaar en waardevol en wil-
len we graag "binnenboord" houden. 

• naar de toekomst toe komen er minder kin-
deren en dus ook minder aanwas van nieuwe 
leden en ONT wil minimaal het huidige aantal 
op peil houden. 

 
Gelukkig pakt ook de KNVB dit nu op. Afgelo-
pen week is hierover een goede sessie geweest 
waar ONT vanzelfsprekend ook bij aanwezig 

was. Leerzaam om ook met andere verenigingen 
hierover te sparren tijdens zo'n bijeenkomst. Alle 
verenigingen "worstelen" hiermee. 
 
ONT heeft hierop reeds jarenlang beleid gemaakt 
maar gaat dit verder intensiveren en aanscherpen 
waar nodig. 
 
Indien er suggesties en wensen zijn op welke 
wijze de leden en dan met name de jeugd, meer 
aan ONT kunnen binden, graag welkom. 
 
Indien aanvullende vragen, stel ze gerust. 
 
Met sportieve groet, 
Jeen Visser, voorzitter 

 
 
Ontwikkeling ledental KNVB 
 
Maatschappelijke ontwikkelingen negatieve invloeden op ledentallen KNVB 
Uit de onlangs gepubliceerde jaarcijfers van de 
KNVB; dit overzicht betreft regio Noord. 
 
Voor het vierde jaar achtereen dalen de landelijke 
en regionale cijfers en nu óók bij de meisjes!!  
Zie ook sterke daling bij Jo13-15!!  Helaas ko-
men de voorspellingen uit.  
 
Het bestuur was zich gelukkig al jarenlang hier-
van bewust en heeft hierop tijdig beleid gemaakt. 
Tot dusverre zijn we "de dans ontsnapt" maar 
vroeg of laat wordt ook ONT hiermede gecon-
fronteerd door ledenstagnatie of zelfs ledenda-
ling!! 
 
Redenen genoeg om de ingezette acties op gebied 
van ledenwerving, beperking uitstroom e.d. te on-
dernemen en bovengemiddelde aandacht/zorg 
hiervoor. 
 
Jeen Visser, voorzitter  
 
 
  



Wel en Wee van  53e jaargang, nummer 4, maart 2020 
 

Door het coronavirus geen wedstrijden, trainingen, etc. t/m 6 april. Hoe nu verder? Volg de ONT site en de social media! 38 

Demografische ontwikkelingen 
 
Dit is één van de stokpaardjes van het ONT be-
stuur en dat is maar goed ook dat we ons daarmee 
danig bezighouden.  
 
Ondergetekende heeft bij de gemeente Smallin-
gerland de prognoses opgevraagd voor de ko-
mende 30 jaren. Laten we ons voorlopig beper-
ken tot de komende 10 jaar en de belangrijkste 
doelgroep voor ONT. Daar-
uit kunnen we de zorgwek-
kende conclusies trekken 
dat de jeugd tussen 10 en 20 
jaar tot 2030 daalt met 
22%!!! t.o.v. 2020. Zelfs de 
komende vijf jaar daalt deze 
doelgroep met 12%!! t.o.v. 
2020. 
 
Dit heeft een enorme impact voor een ieder die 
met kinderen actief is en dat zijn er nogal wat. 
Sowieso alle sportverenigingen, sportscholen, 
speelpaleizen, babyzaken, etc., etc. 
 
Als je hier geen goed beleid opmaakt, komt het 
niet goed. ONT doet dat al jaren en probeert o.a. 
de sportparticipatie omhoog te krijgen en dat lukt 
tot nu toe heel goed. Op deze manier compense-
ren we tot nu toe de dalende cijfers van kinderen 
en de dalende cijfers van KNVB al vier jaar ach-
tereen. 
 
Het is hartstikke noodzakelijk dat we met elkaar 
attent en actief blijven met: 

• behoud goede sfeer 

• gezelligheid 
• sportveiligheid, 
• prestatief en recreatief voetbal, 
• binden en boeien van de leden, 
• goede randvoorwaarden houden, 
• leden goed blijven faciliteren, 
• goed verzorgde materialen, 
• goed verzorgde accommodatie, 

• saamhorigheid, 
• innovatief,  
• ambitieus,  
• klantvriendelijk,  
• blijven werken aan kwa-
liteitsverbeteringen,  
• meer willen blijven zijn 
dan alleen een voetbalvere-
niging, 
• MVV (Maatschappelijk 

Verantwoord Verenigen), 
• Duurzaamheidsbeleid, 
• Open Club Gedachte (iedereen is wel-

kom en kan gebruik maken van onze ac-
commodatie), 

• etc., etc. 
 
Blijf ons voeden met ideeën en suggesties. Met 
elkaar zijn we sterker en kunnen we ons blijven 
wapenen tegen dot soort maatschappelijke ont-
wikkelingen. 
 
Namens algemeen bestuur 
Jeen Visser, voorzitter 

 
 
Investeringen in de sport 
 
Onlangs verscheen een rapport waaruit blijkt 
welke investeringen gemeenten doen in de sport. 
Gemiddeld investeren gemeenten landelijk voor € 
64,00 per inwoner in sport. Navraag bij onze ge-
meente leerde dat Smallingerland met een inves-
tering van € 104,00 ruim 60% boven het lande-
lijke gemiddelde scoort en dat investering in de 
sport een behoorlijk percentage van de totale be-
groting beslaat. 
 
Wij zijn het niet altijd eens met de gemeente 
maar wanneer dingen goed zijn mogen deze ook 
wel gezegd worden. 
 
Dat dit geen overbodige luxe is mag ook duide-
lijk zijn. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat spor-
ten voor een ieder goed/noodzakelijk is, zowel 

qua gezondheid alsook sociaal- maatschappelijk, 
leervermogen/- ontwikkeling kinderen op school, 
etc. 
Het blijkt nog steeds dat het percentage van de 
bevolking dat niet beweegt of sport, te hoog is, 
ook in Smallingerland.  
 
Overigens biedt dit kansen voor ons als sportver-
enigingen om de negatieve gevolgen van de de-
mografische ontwikkelingen te kunnen compen-
seren, tenminste bij goed beleid. 
 
Heel mooie uitdagingen. 
 
Jeen Visser, voorzitter



klus-bedrijf
T. Zwama
Nijega

Voor alle voorkomende
werkzaamheden in en om het huis, 
kunt u contact met ons opnemen 
voor een vrijblijvende offerte.

Tel:  0512 - 37 12 97
Fax:  0512 - 37 26 94
Mob: 06 - 15 68 29 31
E-mail: info@tzwama.nl

de rooy Ad AutobedrijfjeeNiNGA
Welkom bij AD Autobedrijf Jeeninga! Een nieuwe naam, vertrouwde service!

 Schadebemiddelingen.
 Inbouw accessoires.
 Uitlaten
 Banden
 Accu’s

 Onderhoud.
 Reparatie.
 Diagnose.
 APK keuringen.
 Autoruiten.UW AUTO WEET WAAROM!

Garijperwei 2

9216 VK  Oudega (SM)

T. 0512 - 37 17 77

F. 0512 - 37 23 60

E. baukejeeninga-autos@upcmail.nl

I. http://jeeninga.adautobedrijf.nl

Elinga Mode BV
Zuiderbuurt 30

9203 CX Drachten

Telefoonnummer:
0512 - 51 22 87



- Bij 10 broden (diverse soorten) 15 % korting
- Proef onze overheerlijke Oranjekoek en Slagroomtaarten
- Iedere week diverse aanbiedingen (zie reclame winkel) 

Bakkerij De VriesBakkerij De Vries
Bakkers sinds 1889
Buorren 21 Oudega (Sm)
Tel. 0512-371366

Alles uit eigen BakkerijAlles uit eigen Bakkerij

Postmus
 Techniek
  Uw installateur in:

 ; Elektrotechniek
 ; Gas & Waterinstallaties
 ; Sanitair
 ; Centrale verwarming
 ; Zink & Dakwerk

Postmus Techniek
Sânbuorren 47  Tel/Fax: 0512 - 47 19 56
9216 VB Oudega  Mobiel: 06 12 97 87 85
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ONT FIFA20 voetbaltoernooi 
 
Op zaterdag 4 januari 2020 stond het eerste FIFA 
Voetbaltoernooi op de agenda. Met een deelne-
mersveld van 20 personen was dit een mooie op-
komst. 14.00 uur was de aftrap en vooraf was er 
eerst uitleg van de toernooicommissie hoe dit 
toernooi gespeeld zal worden. Op twee schermen 
speelde men 1 tegen 1 ieder met zijn eigen geko-
zen team het toernooi. Eerst werden de vijf poule 
wedstrijden afgewerkt. Door goed voorbereidend 
werk van de toernooicommissie konden meteen 
na de poulewedstrijden de knock-out wedstrijden 
gespeeld worden.  

Mede door een leuke consumptie deal van ONT, 
konden deelnemers zichzelf verwennen met wat 
lekkers en wat te drinken. Na zes uren intensief 
spelen, plezier en vooral een gezellig samen zijn, 
is na een spannende finale de kampioen bekend. 

Wytze Jongsma heeft de eeuwige roem in ont-
vangst genomen die in de finale Dejan de Jong 
versloeg met 3-2. Voor plek 3 en 4 werd er ge-
streden door Thomas Landman en Iko Paulusma. 
Iko won van Thomas met 2-1 zodat Iko de 3e 
plek wist te bemachtigen en Thomas dus als 4e 
eindigde. 

Mocht je als team ook eens een toernooi willen 
spelen op de Playstations van ONT, informeer 
dan bij de FIFA Toernooicommissie naar de mo-
gelijkheden. 
 
Meint van der Bos 
Janco van der Veen 
Marten-Jan de Jager 
Wytze Jongsma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van de VertrouwensContactPersoon  
 
Sinds de ledenvergadering van ONT in november 
2019 heeft de club twee vertrouwenscontactper-
sonen. Hun namen zijn Hans de Jong en Sietske 
Wijma. Hans is de vader 
van Beate uit MO 17-1 en 
Sietske is de moeder van 
Sjirk en Hidde Ament uit 
de A-selectie.  Hans en 
Sietske hebben zich op de 
site en in de vorige Wel en 
Wee uitgebreider voorge-
steld.  
 
De vertrouwenscontactper-
soon (VCP) staat klaar 
voor alle ONT-ers met een vraag, klacht of mel-
ding over grensoverschrijdend gedrag. Daarmee 
worden behalve leden ook vrijwilligers, ouders, 

trainers of bestuurders bedoeld. Bij grensover-
schrijdend gedrag kun je denken aan verbale 
agressie, pesten, ongewenste (seksuele) intimitei-

ten of - intimidatie, discri-
minatie of machtsmisbruik, 
belediging, mishandeling, 
bedreiging of matchfixing.  
 
De VCP heeft niet als taak 
om de klacht op te lossen, 
maar wel om te informeren 
over mogelijke procedures 
of vervolgstappen. De 
VCP verzorgt de eerste op-
vang bij een melding en 

zal met de melder in gesprek gaan over de moge-
lijke vervolgstappen en informatie verstrekken 
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over procedures. Eventueel kan de VCP de mel-
der doorverwijzen en hierbij ondersteunen en be-
geleiden.  
 
Naast bovenstaande taken wil de VCP op het ge-
bied van preventie ook wat voor de club kunnen 
betekenen. Welke middelen kunnen er ingezet 
worden om te zorgen voor een fijne, maar ook 
veilige vereniging. Omdat er bij de grote sport-
bonden ook aan de weg getimmerd wordt op dit 
gebied, is er contact gezocht met het Centrum 
Veilige Sport. Die heeft een stappenplan ontwik-
keld met de pakkende naam “de High Five voor 
een veilige sportcultuur”. Ze zetten je aan het na-
denken over bijv. het gebruik van sociale media 
binnen de club: hoe praat je over teamgenoten, 
over je trainer, over je spelers, het bestuur? Is dat 

met respect en opbouwend bedoeld, of juist res-
pectloos en de ander onderuithalend? 
De VCP probeert deze informatie via folders, 
clubblad, website te delen met de leden van de 
vereniging.  
 
Gelukkig verlopen heel veel dingen positief bin-
nen de club, en de meesten hebben het goede 
voor met de ander, en veel kan onderling opge-
lost worden, maar mocht dit toch niet lukken dan 
is het goed om contact te zoeken met een van de 
vertrouwenscontactpersonen. 
 
Sietske:  06-20769492 
Hans:  06-17058371 
E-mail:  ont.vcp@gmail.com 
Spreek ons aan bij de club, mail of app voor een 
(bel)afspraak

 
 
Petje-op petje-af quiz 11 januari 2020 
 
Op zaterdag 11 januari rond de klok van vijven 
was de kantine weer afgeladen vol. De inmiddels 
befaamde petje-op petje-af voetbalquiz  staat op 
het punt van beginnen. Dit keer onder bezielende 
leiding van onze hoofdtrainer Jan Hulzinga. Onze 
vaste quizmiss, Mattie Jongsma, was helaas ver-
hinderd en ook haar vervangster Trienke de Jong 
had deze middag andere belangen. De mannen 
achter de quiz zijn weer druk bezig geweest om 
onderwerpen en daarbij passende vragen te be-
denken. Verleden jaar was er enige kritiek na af-
loop. De vragen waren te moeilijk. Dit jaar ging 
het volgens de deelnemers veel beter en kon een 
ieder meerdere ronden lang in de race blijven. 
Ook de organisatoren leren gelukkig  elk jaar bij. 
 
Het concept is eigenlijk heel simpel. Een vraag, 
twee antwoorden. En de voetbalkenner in de zaal 
maakt een keuze. Petje op of petje af. Aan eind 
van de ronde blijft er een winnaar over en die 

gaat met een dikke rollade huiswaarts. De onder-
werpen van dit jaar waren : Cambuur/Heeren-
veen, Voetbalmascottes, Ajax, Voetbalculthel-
den-clubs en Premier League.  
 
De prijswinnaars van dit jaar : 
Hidde Ament 
Japke van der Meulen 
Annemien van der Veen 
Thomas Veenstra (SC Joure) 
Peter Bakker 
 
Jaja. U leest het goed. Voor het eerst een vrouwe-
lijke winnaar. Sterker nog. Zelfs twee dit jaar. 
Heren, schaam u en kom volgend jaar beter voor 
de dag.  
 
Johan Feddema, Otto Kooi, Rory Bruinja, Jeroen 
van Wijk en Peter van der Ploeg. 
 

  

mailto:ont.vcp@gmail.com
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Op de middenstip (nummer 384)  
 
1. Naam 
2. Woonplaats 
3. Leeftijd 
4. Partner 
5. Kinderen 
6. Beroep 
7. Hobby's 
8. Televisie 
9. Muziek 
 
10. Beste film 
 
11. Lezen 
12. Eten 
13. Drinken 
14. Vrouw 
15. Heerenveen of Cambuur 
16. Ajax of Feyenoord 
17. Elftal of functie(s) bij ONT 
18. Tip voor ONT bestuur 
19. Vakantie 
20. Toekomst 
21. Bewondering 
22. Grootste ergernis 
23. Scheidsrechters 
24. Nooit meer doen 
25. Beste eigenschap 
26. Slechtste eigenschap 
27. Goede herinneringen aan 
28. Slechte herinneringen aan 
29. Graag ontmoeten 
30. Ik wil ooit nog eens 
31. Minpunt bij ONT 
32. Pluspunt bij ONT 
 
33. Als voorzitter van ONT zou ik 
34. Lijfspreuk 
35. ONT B selectie 
36. Ambitie als voetballer 
37. Annvallende dribbelkoning of 
 voeballende rechtsback 
38. Keet of Champino 
39. Korfbal of voetbal 
40. Wie moet er beslist promoveren 
 naar de B selectie 
41. Kunstgras of natuurgras 
 
42. www.vvont.nl 
43. Tip voor Wel en Wee 
44. Volgende "Middenstip" 

Eric Kuipers 
Oudega 
22 
Grietje 
- 
(leerling) Monteur bij W&H Smedes 
Voetbal en bier drinken. 
Netflix, voetbal, discovery en nathional geographic 
Greenday, punkrock/rock, 80`s 90`s, Nederlandstalig. Eigenlijk 
van alles wel. 
Gone in 60 seconds, The Green Mile en The Fast and the  
Furious, zijn er teveel om op te noemen. 
Lees nooit 
Lasagne en boerenkool 
Bier, bijna alle soorten fris, water en koffie 
- 
Heerenveen!! 
Maakt mij niet veel uit 
Voetballend in B-selectie 
- 
Curaçao 
Een huis, kinderen en een goeie monteur 
M`n ouders 
Mensen die veel zeuren en overal last van hebben 
Goed dat ze er zijn. Hun beslissingen niet altijd;) 
De dag voor een wedstrijd veel drinken 
Behulpzaam 
Negatief zijn soms 
Toen er weer een nieuwe keet kwam 
Toen de keet afbrandde 
Billie Joe Armstrong (zanger Greenday) 
De Mount Everest beklimmen 
Niks  
Vrijwilligers, mooie kleedkamers, mooie kantine en goeie voet-
balvelden. 
De contributie omlaag doen 
Leef je leven, want het duurt maar even. 
Wel naar mijn zin, leuke selectie. 
Constanter en beter worden 
 
Beide ;) 
Voordrinken in de keet, daarna Champino 
Voetbal! hèhè 
 
Hendrik Gerrit Elzinga 
Nu inmiddels allang wel het kunstgras, maar een mooie gras-
mat is ook goed 
Sinds de voetbal app er is, kijk ik er eigenlijk nooit meer op… 
Niks eigenlijk, wel leuk om te lezen soms 
Hendrik Gerrit Elzinga 
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FLUIT EENS EEN JEUGDWEDSTRIJD !!! 

 

 
 
Gezocht: scheidsrechters! 
Elke zaterdags staan de teams te popelen om te voetballen, maar dit kan natuur-
lijk niet zonder spelbegeleiders/scheidsrechters. Wij zijn hard opzoek naar 
scheidsrechters! 
 
Ik wil scheids worden maar geen ervaring ? Dat is geen probleem! Wij begelei-
den jou tot de hoogste top! Meld je aan en laat de teams niet in de kou staan.  
 
Gewoon doen. JE BENT VAN HARTE WELKOM !! 
 
Remco Hamstra    
E scheidsrechters@vvont.nl              
M 06 - 213 302 61 
 
Scheidsrechtercoördinator v.v. ONT 
 

Koop bij/doe zaken met onze 
sponsors. 

Zij steunen ONT. 
Wij steunen onze sponsors!! 

  



 Tapijt
 Laminaat
 Gordijnen
 Jaloezieën
  Zonwering

Mobiel: 06 -121 80 548

ShowroomShowroom
Sânbuorren 1Sânbuorren 1

OudegaOudega

Heerlijk genieten!
Sloep varen in de Alde Feanen of door de 

grachten van Leeuwarden?
Kijk voor meer suggesties en leuke

arrangementen op de site:
www.aldefeanen.com
Daghuur tot 21.00 uur!

Alde Feanen verhuur
De Stripe 22, Earnewâld.

Reserveren: 
0511 - 53 92 15 of 06 - 44 37 89 89

info@aldefeanen.com

Ulbe en Mirjam Postma heten u van harte 
welkom.



www.vvont.nl
Eelke dag

ONTnieuwtjes en 
nog veel meer! 
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Op het middenstipje (nr.119)  
 
1. Mijn naam is 
 

Alexander Koolhaas 

2. Ik woon in  Drachten 

3. Mijn leeftijd is 
 

8 jaar 

4. Ik voetbal in ONT …. J08-2 

5. Dit is mijn positie in het veld spits 

6. Ik ben links- rechtsbenig, of allebei links 

7. Ik ga naar deze school De Parel 

8. Ik zit in groep Groep 4 

9. Mijn leukste schoolvak is Gymmen 

10. Mijn minst leuke schoolvak is Begrijpend lezen 

11. Mijn favoriete televisieprogramma is Voetbal 

12. Mijn favoriete muziekgroep is Oké 4Kids 

13. Mijn favoriete lied is Het lied van David 

14. Mijn favoriete computerspel is FiFA 

15. Mijn favoriete eten is Chickenburger met patat 

16. Mijn favoriete drinken is Fanta 

17. Mijn lievelingsdier is Hond 

18. Mijn favoriete voetbalclub is Ajax 

19. Mijn favoriete speler is Hakim Ziyech 

20. Dit wil ik later worden Voetballer 
 

Op het middenstipje (nr. 120)  
 
1. Mijn naam is 
 

Jesse Sietse Kooistra 

2. Ik woon in  Oudega (Sm) 

3. Mijn leeftijd is 
 

8 jaar 

4. Ik voetbal in ONT …. ONT JO8-1 

5. Dit is mijn positie in het veld Verdediger 

6. Ik ben links- rechtsbenig, of allebei Allebei 

7. Ik ga naar deze school De Diamant 

8. Ik zit in groep 4 

9. Mijn leukste schoolvak is Vrij spelen 

10. Mijn minst leuke schoolvak is Taal 

11. Mijn favoriete televisieprogramma is Jabba dabba dinosaures 

12. Mijn favoriete muziekgroep is Michael Jackson 

13. Mijn favoriete lied is They don’t care about us 

14. Mijn favoriete computerspel is Fifa 2020 

15. Mijn favoriete eten is Pizza 

16. Mijn favoriete drinken is Cola 

17. Mijn lievelingsdier is Cheetah 

18. Mijn favoriete voetbalclub is FC Barcelona 

19. Mijn favoriete speler is Messi 

20. Dit wil ik later worden Prof voetballer 
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Pupil van de week 
 
Femke van der Vlugt, pupil van de week bij ONT - SC Terschelling, zaterdag 21 december 2019 
Ik mocht zaterdag pupil van de week zijn bij de 
bekerwedstrijd van ONT tegen Terschelling. 
Voor de wedstrijd mocht ik in de bestuurskamer 
komen en iedereen een hand geven. 
Daarna moest ik me omkleden en mocht ik naar 
de kleedkamer om de spelers te begroeten. 
De trainer vertelde de spelers hoe ze moesten 
spelen en toen konden we naar buiten om de war-
ming-up te doen. 
Voor de wedstrijd moest ik met de scheidsrechter 
meelopen en de bal meenemen het veld op en de 
aftrap doen. 

In de pauze kregen we drinken en na de wedstrijd 
patat. 
Het was een hele leuke middag en ONT had ook 
nog gewonnen. 
 
Groetjes Femke 
 
De ouders van Femke mailden nog dit: 
Wij hebben ook een mooie bijzondere middag 
gehad. ONT doet dit op een erg leuke manier, 
dank hiervoor.  
 
Groet Frans en Yvonne 

 
Ezra Doornbosch, pupil van de week bij ONT - Veenhuizen, zaterdag 25 januari 2020 
Ik heb een hele leuke middag bij ONT gehad als 
pupil van de week. Het leukste vond ik mee doen 
met de warming up. Het praatje in de kleedkamer 
was anders dan bij ons in de kleedkamer. Bij ons 
zegt de leider heel eventjes iets, hier duurde dat 
veel langer. Ik heb de wedstrijd in de dug-out ge-
keken, het was jammer dat ze gingen verliezen. 
De voetbal die ik heb gekregen ligt vanavond op 
mijn bed, ik hoop dat het morgen mooi weer is 
dan ga ik hem uitproberen.  
Ezra Doornbosch 

Janny Doornbosch, moeder van Ezra, mailde 
nog dit: 
Heel erg bedankt voor de top middag voor Ezra! 
Hij was onder de indruk en heeft genoten. Het 
leek wel of hij de belangrijkste speler van de mid-
dag was! Ook de aandacht vanuit het team na de 
tijd erg leuk. Dikke complimenten voor die jon-
gens. 
 
Hartelijke groet, Janny Doornbosch 
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Pim, Laverman, pupil van de week bij ONT - Waskemeer, zaterdag 8 februari 2020 
Hoi, ik ben Pim. 
Ik speel in de JO-11 2 (bij ONT). Op zaterdag 8 
februari was ik pupil van de week. 
 
Samen met mijn vader ging ik naar ONT. Ik werd 
ontvangen in de bestuurskamer. Nadat ik mij had 
voorgesteld mocht ik mee naar kleedkamer. De 
bal die ik heb gekregen nam ik mee en alle spe-
lers hebben hun naam erop geschreven. 
 
Samen met het eerste mocht ik de warming up 
doen. Toen terug naar de kleedkamer en klaar 

maken voor de wedstrijd en met elkaar de YELL 
gedaan! 
OP naar het veld en daar heb ik de aftrap gedaan, 
ik scoorde tegen Waskemeer! De stand werd 5-1 
voor ONT. 
 
Ik wil ONT bedanken voor de leuke middag (en 
de patat met pindasaus). 
 
Groeten Pim😊😊 
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Maurits Uuldriks, pupil van de week bij ONT - Ropta Boys, zaterdag 7 maart 2020 
Op zaterdag 7 maart was ik “Pupil van de week”. 
Ik mocht mij om 14:00 uur melden en ging ik sa-
men met Miranda naar de bestuurskamer. Ik ging 
mij voorstellen aan iedereen en kreeg van Japke 
de kleding die hoort bij de “pupil van de week”. 
Nadat ik mij had omgekleed bracht Miranda mij 
naar de kleedkamer van de jongens van het 1e. 
Daar heb ik de jongens een handtekening laten 
zetten op de bal van ONT. Ik mocht bij de voor-
bespreking van de wedstrijd zijn; ik mocht mee-
doen aan de warming-up; ik mocht de aftrap van 
de wedstrijd doen en de hele wedstrijd in de dug-
out zitten om naar de wedstrijd te kijken! 
 
Na de wedstrijd kreeg ik een patatje met wat te 
drinken en ging ik nog even vertellen wat ik van 
de wedstrijd vond.  
De bal met handtekeningen heb ik meegekregen 
naar huis en is een leuke herinnering aan deze 
middag! 

Ik vond het superleuk om “pupil van de week” te 
zijn! Bedankt voor alles ⚽👍👍👍👍!! 
 
Paula Uuldriks, moeder van Ezra, over Maurits 
en pupil van de week zijn: 
Mede namens Maurits wil ook ik iedereen bedan-
ken: 
Miranda voor de leuke en goede begeleiding 

• Japke voor haar uitstekende “gastvrouw-
schap” 

• alle jongens van het 1e 
• trainer Jan 
• het bestuur  

 
Leuk dat jullie de jeugd zo’n leuke middag aan-
bieden. Dit geeft het voetbal even wat extra’s! 😉😉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activiteitenlijst seizoen 2019/2020 
 
2020    
vrijdag 3 april vrijwilligersavond ONT 19.30  kantine 
vrijdag 17 april bingo  19.30  kantine 
woensdag 22 april ONT schoolvoetbaltoernooi 13.00 Douwekamp 
maandag 27april bestuursvergadering ONT  19.30 bestuurskamer 
maandag 25 mei bestuursvergadering ONT  19.30  bestuurskamer 
maandag 25 mei inleverdatum kopij Wel en Wee  20.00  mail 
datum nog onbekend Tsjerke-league   
zaterdag 6 juni 27e ONT Autobedrijf Wilkens seniorentoernooi 15.00  Douwekamp 
maandag 29 juni bestuursvergadering ONT  19.30  bestuurskamer 



CO-SPONSORS

Legauke 5
9218 XB Opeinde

M 06 - 305 614 91
E hkooijker@upcmail.nl

Postmus Techniek
Uw installateur in:

 ; Elektrotechniek
 ; Gas & Waterinstallaties
 ; Sanitair
 ; Centrale verwarming
 ; Zink & Dakwerk

Postmus Techniek
Sânbuorren 47  Tel/Fax: 0512 - 47 19 56
9216 VB Oudega  Mobiel: 06 12 97 87 85

Volg H. Kooijker
Timmer-, Metsel-

en Lijmwerken
op Facebook!

www.vvont.nl
voor dagelijks 
nieuws over 

ONT



CO-SPONSORS

Ook sponsor worden bij 
ONT? 

Informeer bij de
reclamecommissie. 

Voor telefoonnummers zie
pagina 1 van Wel en Wee.

www.autobedrijf-idzenga.nl

Markt 4, Drachten
www.hypotheek-drachten.nl

Chinees Specialiteiten 
Restaurant

Azië Drachten
Noordkade 112, Drachten

0512-51 79 79
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Kampioenswedstrijden 
 
7 december  Be Quick MO15-1  -  ONT MO15-1 
We moeten vroeg uit de veren, want vandaag 
staat om 8.45 uur de “kampioenswedstrijd” tegen 
Be Quick Dokkum op het programma. ONT staat 
bovenaan met drie punten voorsprong op Be 
Quick, maar het doelsaldo van Be Quick is hoger. 
Dus we moeten eigenlijk wel winnen om het 
kampioenschap op onze naam te schrijven. Ge-
lijkspel mag ook maar dan moet er volgende 
week wel gewonnen worden. En nog belangrijk 
om te noemen is dat we een paar weken eerder de 
bekerwedstrijd verloren hebben van Dokkum. 
Dus de spanning is voelbaar als we om 7.25 uur 
bij ONT verzamelen.  Henk, de trainer is erg druk 
en heeft afgelopen nacht geen oog dicht gedaan. 
De dames zelf hebben overigens prima geslapen. 
 
Om 8.45 uur klinkt het startsignaal en de dames 
gaan er vol in. In de eerste minuten wordt er 
vooral op de helft van Be Quick gespeeld, maar 
naarmate de wedstrijd vordert spelen de dames 
van Be Quick weer sterk. Onze keepster Eline 
heeft een prachtige redding gedaan en we gaan 
met 0-0 de rust in. Henk spreekt de dames even 

stevig toe en dit zien we na de rust terug op het 
veld. Er wordt weer goed gespeeld door ONT. 
 
De l(ij)eidster van de MO15-1 kan de spanning 
niet meer aan en gaat even een blokje om en 
brengt een bezoekje aan de naastgelegen kinder-
boerderij. Maar om 9.53 uur ontvangt zij een ap-
pje dat de 0-1 is gevallen. Sanne J. maakt vanaf 
het middenveld een prachtige goal. Nu is het zaak 
om de voorsprong vast te houden. Nog 20 minu-
ten te gaan.  De leidster ontdekt dat er ook nog 
een scoutingclub op de sportaccommodatie is, 
ook daar nog maar even kijken. De app blijft stil, 
al is het aanmoedigen van de in grote getale aan-
wezige ouders over het hele sportpark te horen.  
De stopwatch geeft inmiddels 65 minuten speel-
tijd aan, dus tijd om terug naar het veld te gaan. 
Het kan bijna niet meer mis gaan en dat gaat het 
gelukkig ook niet. Winst!! Het kampioenschap is 
binnen. 
 
Coby Bleeker 
 
Het kampioensteam 

 
Bovenste rij: trainer Henk de Vries, Irene Landman, Femke Wiersma, Channah Jelsma, Esther 
Haarsma, Nynke Twijnstra, Sanne Jelsma, Coby Bleeker 
Onder: Siemkje vd Bij, Sanne Goeree, Nikki Marra, Janna Bleeker, Nynke Jongsma, Tessa Helling-
werf 
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ONT MO17-1 kampioen hoofdklasse MO17!! 

Zaterdag  25 januari 2020 zijn de speelsters van 
ONT MO17-1 onder leiding van trainer/coach 
Marco van de Vooren kampioen van de MO17 
najaars editie hoofdklasse 02 geworden. Nadat 
kanshebber Anjum de handdoek in de ring gooide 
was er nog één overwinning nodig om nummer 
twee Be Quick Dokkum de illusie te ontnemen en 
alsnog een inhaalwedstrijd in te plannen. De laat-
ste wedstrijd tegen Blauwwit ’34 wist ONT ef-
fectief met de beperkte kansen om te gaan, zodat 

ze met een 0-2 voorsprong de rust in gingen. De 
tweede helft werd nog even spannend door een 
tegengoal, maar een afstandsschot van 30 meter 
bepaalde de eindstand in een 1-3 overwinning 
voor ONT. Een uniek kampioenschap in de histo-
rie van ONT is hiermee een feit!  

Marco van de Vooren 
MO coördinator v.v. ONT 
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Teamfoto’s 
 
ONT JO11-3 

Staand v.l.n.r. 
Dylon Bakker, 
Jesse de Jong, 
Lasse Postma, 
Fedde Aalberts, 
Pieter Schoon 
Gehurkt v.l.n.r. 
Sygo van der 
Berg, Aron Swart, 
Beau Kooistra, 
Roelof Wijmenga 
 
 
 
 
 
 

ONT MO13-1 
Staand v.l.n.r.: 
Leidster Miriam 
Hoekstra, Janneke 
Kooistra, Famke 
Schuil, Gioia 
Bosma, Nynke 
Boonstra, Rianne 
van der Lei, Lieke 
van de Vooren, 
Marijke Hoekstra, 
Trainster/coach 
Saskia Koster 
Gehurkt v.l.n.r.: 
Ondersteunend 
leidster Jittie van 
de Vooren, Esmee 
Dekker, Silke 

Hoekstra, Fardau Hylkema, Lieke Bijlsma, Romy Kooistra, Joanne Lootsma 
 
 
Ook een teamfoto van jouw team  op de site en in Wel en Wee? 
Mail de foto naar webmaster@vvont.nl onder vermelding van het team en de voor- en achternamen 
van de spelers (zoals hierboven).  Een teamfoto kan ook worden gemaakt door onze huisfotograaf Ro-
bert Wagter: 
T 0512 - 37 11 93  
E r.wagter2@chello.nl  
 
Tips voor de foto 
- gelijkheid in tenue (shirt in of over de broek) 
- staande spelers handen op de rug zodat sponsornaam zichtbaar is 
- zittende spelers in gelijke 'stand' 
- evenveel personen staand en zittend 
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ONT JO13-1 
Achter staand 
v.l.n.r.: Sytze Stel 
(leider), Danny 
Hovenkamp (trai-
ner/coach), Ma-
riska Bergervoet 
(leidster) 
Middelste rij 
staand v.l.n.r.: 
Mark Ockers, Yde 
Stel, Simon Veen-
stra, Aaron Wage-
naar, Kennet Kok, 
Ruben Deelstra, 
Auke de Groot. 
Voorste rij ge-
hurkt v.l.n.r.: Be-
rend Biesma, 
Isaiah Jobben, 

Wiebe Jongsma, Jesse Jelsma, Sem Bouma, Joas Buitenhuis. 
 
ST ONT/Rottevalle VR1 

Staand van links 
naar rechts:  
Trainer Sas van 
der Velde, Ma-
rieke Riemersma, 
Kirsten van der 
Veen, Heleen de 
Jong, Rebekka de 
Vries, Jamilly 
Nascimento das 
Neves., Limke de 
Hoek, Sietske 
Welling, leider Jo-
han van der Wal 
Voorste rij van 
links naar rechts:  
Esmae Bies, Britt 
van der Laan, 
Geartsje Elzinga, 
Anneke Jongsma, 

Monique van der Wal, Johanna Elzinga, Jessica van der Veen 
Niet op de foto:  
Marrit Grondsma, Gea van der Bij, Nynke de Hoek. Ynskje de Vries 
 
 

Voor alle ONT nieuws kijk op 
www.vvont.nl 

www.facebook.com/vvont 

http://www.vvont.nl/


www.infrawatch.nl

HOOFDSPONSORS

Manjepetswei 3 | 9216 XC Oudega
T: 0511 - 539486

E: info@breedinzetbaar.nl
www.breedinzetbaar.nl

ADMINSTRATIEKANTOOR BREED INZETBAAR
Administratiekantoor Breed Inzetbaar is een klein 
administratie- en advieskantoor voor het gehele 
MKB waarbij persoonlijke benadering 
gecombineerd wordt met een vakkundige aanpak. 

Wilt u weten wat Administratiekantoor Breed Inzetbaar 
voor u kan betekenen? Kennismakingsgesprekken zijn bij 
ons altijd kosteloos, dus neem gerust contact op:
0511-539486 of via info@breedinzetbaar.nl.



Oudega. 06 - 21 60 31 33 

- schilderen
- lassen
- timmeren
- montage
- en meer

www.louwwobbes-allroundvakman.nl

HOOFDSPONSORS




