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Bestuur, commissies, trainers, leiders en overige kaderleden ONT 
Bestuur 
voorzitter Jeen Visser Hegedykje 38 9218 RG Opeinde 06 - 52 66 85 25 
secretaris Sjouke Walinga De Rival 44A 9207 CS Drachten 06 - 21 48 68 90 
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  Nijtap 2 9218 PB Opeinde 06 - 51 08 12 07 
 

 internetadres: www.vvont.nl, secretariaat ONT: info@vvont.nl, redactie Wel en Wee: redactieclubblad@vvont.nl   

kantine
Sportpark DouwekampOpeinde 0512 - 37 19 56

ledenadministratie
Sjoerd Riemersma
Healwei 8
9218 RH Opeinde
06 - 52 14 82 33

consul
G. Kooi 06 - 12 82 5934

materiaalbeheer
M. Riemersma 06 - 37 59 45 65

fysiotherapeut/verzorging
Verzorging Henk van Os 06 - 27 57 75 99

vrijwilligerscoördinator
Peter Weersma 06 - 53 43 86 48

kantinecommissie
voorzitter Jeen Visser 06 - 52 66 85 25
penningmeester Monique Terpstra 0511 - 53 94 86
inkoop Johannes Zijnstra 06 - 52 64 16 60

Folkert Wilkens 06 - 25 44 11 67
kantinebeheerder Folkert Wilkens 06 - 25 44 11 67
bevoorrading Folkert Wilkens 06 - 25 44 11 67
hoofd planning   Peter Weersma 06 - 53 43 86 48
planning ma/di/vr Menno Tjeerdsma 06 - 53 21 41 40
planning wo Tom Vink 06 - 14 59 81 42
planning do Jeen Visser 06 - 52 66 85 25
planning za Folkert Wilkens 06 - 25 44 11 67

kledingcommissie
algemeen vacature
kleding Japke van der Meulen 0512 - 53 26 77
kleding Annemien van der Veen 06 - 11 15 26 91
materiaal Meint Riemersma 06 - 37 59 45 65

Wel en Wee van 
Redactieleden Johan Feddema 06 - 51 55 02 72

Gosse Jorrit Kooistra 06 - 23 32 36 62
eindredactie Sjouke Walinga 06 - 21 48 68 90
lay-out Sjouke Walinga 06 - 21 48 68 90
verspreiding Chris Dalm 0512 - 53 98 96  

activiteitencommissie
de opzet van de activiteitencommissie wordt heroverwogen

jeugdtoernooicommissie
contactpersoon Paul  Oostelbos 06 - 21 52 35 59

stagecoördinator
Meint Riemersma 06 - 37 59 45 65

commissie gebouwen en velden
voorzitter a.i. Jeen Visser 06 - 52 66 85 25
algemeen Meint Riemersma 06 - 37 59 45 65

stichting beheer clubhuizen (namens ONT)
vice-voorzitter Meint Riemersma 06 - 37 59 45 65
penningmeester Monique Terpstra 0511 - 53 94 86

sponsorcommissie/`vrienden van ONT
voorzitter Jeen Visser 06 - 52 66 85 25
secretaris vacature
penningmeester Monique Terpstra 0511 - 53 94 86

Wim Postma 06 - 46 44 25 46
Eddy van der Let 06 - 21 21 87 77
Cecielle Keizer
Cindy Seegers
Petra van Wieren-Polet

supportersvereniging
voorzitter Mattie Jongsma 06 - 28 96 32 03
secretaris vacature
penningmeester Daan Posthumus 0512 - 37 21 27
alg. lid Cornelie de Haan 06 - 11 80 12 10
alg. lid Margriet Jager 06 - 37 37 59 85

seniorencommissie
tz heren Johan Feddema (vz) 06 - 51 55 02 72
tz heren Lolke Rozema 06 - 22 21 32 14
tz heren Ed van Hunnik 06 - 29 51 19 57
tz vrouwen Peter Bakker 06 - 51 08 12 07
wedstrijdzaken vacature
scheidsrechters Remco Hamstra 06 - 21 33 02 61

jeugdcommissie
voorzitter Uilke Jongsma 06 - 30 11 99 71
secretaris Annemien van der Veen 06 - 11 15 26 91
wedstrijdzaken Peter Bakker 06 - 51 08 12 07
coörd. JO19/17 Robert Wagter 06 - 11 47 67 06
coörd. JO15/14/13 Pieter van der Veen 06 - 46 09 17 66
coörd. JO12/11 Mattie Vaatstra 06 - 51 06 28 70
coörd. JO10/9/8 Dave Bakker 06 - 15 27 48 09
coörd. MO’s Marco van de Vooren 06 - 22 78 99 53

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

Dinsdag inloopspreekuur 19.00-20.00 Fysioth. Smith,
0511 - 52 18 02

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

http://www.vvont.nl/
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Van de redactie 
 
Als fanatieke Ajax-supporter is het de laatste we-
ken, maanden en zelfs jaren eindelijk weer genie-
ten. Na een moeizame periode zijn de Amster-
dammers weer helemaal opgebloeid, Ajax is nu 
behalve een topploeg in Nederland ook interna-
tionaal weer goed bezig. De populariteit van Ajax 
is tot grote hoogte gestegen. Tickets voor thuis-
wedstrijden, zowel Eredivisie als Champions 
League, vliegen over de toonbank tegen gruwe-
lijke prijzen. Onder leiding van de gedreven tacti-
cus Erik ten Hag werkt Ajax aan een indrukwek-
kend succesvolle periode. En die spelers, echte 
liefhebbers allemaal. Zelfs bij een 4-4- stand in 
Londen tegen Chelsea met negen man na twee 
rode kaarten blijven ze doen waar ze goed in zijn 
en wat ze graag doen: aanvallen! Een genot om 
wedstrijden te zien, op TV of nog beter in een 
stadion. En mooi dat ook “andere” voetballief-
hebbers kwaliteit er- en herkennen. Nationaal 
steekt Ajax er bovenuit in de Eredivisie al was de 
wedstrijd tegen Feyenoord natuurlijk geen maat-
staf. Zielloos, gelaten en zonder een spatje zelf-
vertrouwen werd de ploeg van trainer Jaap Stam 
verslonden. Natuurlijk had Japie een middelma-
tige selectie maar om nou te zeggen dat hij z’n 
team beter maakte en goed voorbereidde en op-
pepte, niet dus. En dus gooide ex-Ajacied Jaap de 
handdoek in de ring. Good old Dick Advocaat 
werd gebeld om de zaak recht te trekken en dat 
gaat die ouwe vakman natuurlijk doen. De kleine 
fanatiekeling zal z’n drive wel over weten te 
brengen, daar is ie vakman genoeg voor. Feyen-
oord komt dus wel weer terug in de top. In die 
top is enigszins verrassend AZ ook te vinden. 
Nog boven PSV. De ploeg van debutant Arne 
Slot speelt fijn voetbal en bezit een par prachtige 
spelers, toekomstige topvoetballers zeg maar. Die 
heeft PSV ook wel natuurlijk, maar daar zit een 
onervaren trainer. Volgens Bayern München. 
Vechtjas Mark van Bommel wil nog wel eens te-
veel als voetballer denken en zich zo laten piepe-
len als trainer. En dat gaat PSV toch weer punten 
kosten. Maar ook gaan ze punten verspelen door 
een middelmatig Duits centraal verdedigingsduo. 
Met slechte communicatie. Vraag maar aan Dick 
Advocaat hoe waardeloos dat werkt. Het zal een 
spannende competitie gaan worden waarin mis-
schien ook FC Utrecht nog wel bovenin mee kan 
draaien. Of SC Heerenveen? De ploeg van 
Johnny Jansen speelt bij vlagen leuk en ook 
goed, maar het is nog te wisselvallig. Een niet erg 
brede selectie en er zal doorontwikkeld moeten 
worden door Jansen. Spelers beter maken voor de 
verkoop, het beleid van de Feanster profclub im-
mers. 
 

Een treetje lager doet SC Cambuur het maar bo-
ven verwachting goed. Trainer Henk de Jong 
weet z’n enthousiasme over te brengen en dat le-
vert toch een hoop punten op. In de KKD steekt 
er niet één club bovenuit, dus het zou zo maar 
een succesvol seizoen met misschien wel promo-
tie op kunnen leveren. Meedoen bovenin is al 
prachtig natuurlijk en promoveren is nog niet 
echt een must maar toch. En anders volgend sei-
zoen maar, dan kan er in seizoen 2021-2022 in 
het nieuwe stadion Eredivisievoetbal gespeeld 
gaan worden! 
 
Nog een paar treetjes lager gaat het nog niet cres-
cendo met het vlaggenschip van ONT. Veel com-
plimenten maar weinig punten. Het valt tot op 
heden niet mee om een tegenstander onderstebo-
ven te spelen, hoe goed de mannen van trainer 
Jan Hulzinga ook kunnen voetballen. Zeker niet 
wanneer de kerels van de tegenpartij de mouwen 
op gaan stropen en opportunisme in de strijd 
gooien. Maar het zou toch raar zijn wanner voet-
balkwaliteit het niet gaat winnen van andere kwa-
liteiten. Hopelijk kan er richting de winterbreak 
nog wat gedaan worden aan het puntentotaal en 
de positie op de ranglijst. Trouwens, de verwach-
ting dat er meer toeschouwers langs de lijn zou-
den staan nu we zo’n herkenbaar “eigen” team 
hebben is ook nog niet vervuld. Maar misschien 
komt dat ook nog wel goed. 
 
Alle voetbalcompetities draaien weer volop. De 
herfstvakantie is inmiddels alweer voorbij en de 
afgelastingen door slechte voetbalvelden komen 
alweer voorbij. Gelukkig kunnen de meeste 
teams echter bijna altijd de wei in en ziet de be-
zetting van alle teams er bij onze club weer goed 
uit. Op doordeweekse avonden is het een drukte 
van belang op on sportcomplex, op zaterdagen is 
het door de planning van wedstrijden nog wel 
eens afwisselend druk en dan weer rustig. Geluk-
kig was het niet rustig op het traditionele Markus 
Falk Oktoberfest. Volle tenten voor de kantine en 
ook nog eens een volle kantine. Vele senioren en 
oudere junioren hebben kunnen genieten van 
Duitse muziek, Duitse Bratwursten en Sauerkraut 
en een prachtig optreden van Rosie. Ook tegen-
standers van die speeldag Wykels Hallum en 
Harkema Opeinde hebben zich kostelijk ver-
maakt. Een niet meer weg te denken topfeest op 
de ONT-agenda! 
 
Minder feestelijk maar wel zo belangrijk is de na-
kende ALV-vergadering. Op maandag 25 novem-
ber gaat ons bestuur ons informeren over de afge-
lopen tijd en over de toekomst. Geïnteresseerde 
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clubmensen zullen zoals altijd aanwezig zijn, 
maar wat zou het mooi zijn om meer betrokken 
leden op zo’n avond te zien. Consumeren is 
prima, maar aanwezig zijn en meedenken en pra-
ten over met name de toekomst zou nog veel be-
ter zijn. Komt allen dus! 
 
In deze novembereditie van Wel en Wee, tevens 
een soort naslagwerk over het afgelopen seizoen, 
treft u weer de nodige vaste rubrieken aan. Bij-
dragen zijn er van onze voorzitter, technische 
commissie, jeugdcommissie, ledenadministratie  

en de vrijwilligerscoördinator. We wensen ieder-
een veel leesplezier toe en hopen en rekenen er 
op u te zien de 25e! 
 
Johan Feddema 
 
 
Sluitingsdatum kopij: dinsdag 3 
maart 2020 
Tekst mailen naar: redactieclub-
blad@vvont.nl 

 
 

Van de bestuurstafel 
 
Algemeen 
De laatste Wel en Wee van 2019. Alweer een jaar 
bijna om en zeker weer een jaar met volop actie, 
levendigheid en uitdagingen binnen ONT. 
Het blijft gelukkig voortvarend gaan bij ONT in 
verhouding met vele andere (team) sportvereni-
gingen. Maar nog steeds, en dat zal ook zeker zo 
blijven, voldoende uitdagingen. Temeer omdat 
wij zaakjes steeds beter willen doen bij ONT én 
voortdurend uitdagingen hebben door én vernieu-
wingen én willen anticiperen op veranderende 
marktomstandigheden. Hier staan wederom vele 
veranderingen te wachten. 
 
Ook hebben we de laatste tijd een aantal knelpun-
ten. De belangrijkste wil ik noemen: 
• voldoende (gekwalificeerde) trainers en lei-

ders 
• voldoende clubscheidsrechters  
• vrijwilligers om op iedere plek voldoende te 

hebben 
• voldoende kwaliteit blijven leveren 
 
Hiernaast nog een aantal waar de leden veelal di-
rect niet mee te maken hebben. Daarnaast blijven 
we vasthouden aan het principe "goed kan beter". 
Laten we hier met z'n allen waakzaam in zijn. 
Het bestuur mag daarin niet alleen staan. Met el-
kaar vormen wij dé vereniging. Blijf graag met 
ideeën en suggesties komen. 
 
De KNVB schat dat twee derde van de ama-
teurclubs het financieel zwaar heeft 
Deze publicatie stond onlangs in de pers. Zeer 
zorgwekkend. De bekende oorzaken zijn hier o.a. 
debet aan: 
• landelijk dalend aantal leden; reeds drie jaar 

in successie aldus de KNVB cijfers. 
• meer en meer regelgeving vanuit (semi) over-

heden, vaak gepaard gaande met stijgende 
kosten 

• minder belangstelling voor teamsporten 
• individualisering van de maatschappij 
• minder bereidheid voor vrijwilligerswerk 
• meer en meer voetbal "consumptiegedrag" bij 

leden en ouders 
• steeds meer en veeleisender leden en achter-

ban, veelal gepaard gaande met stijgende kos-
ten 

• stagnerende inkomsten 
• stijgende kosten  
• terugtrekkende bewegingen van gemeenten 
 
Deze ontwikkelingen zijn slecht voor de sport-
markt temeer omdat wetenschappelijk bewezen is 
dat sporten goed is voor; gezondheid, sociaal 
maatschappelijk, ziekteverzuim, leren op school, 
etc., etc. 
Gelukkig behoort ONT niet bij deze groep en zal 
er alles aan blijven doen om dit te voorkomen. 
 
OZB dossier 
Zoals meerdere keren gepubliceerd, leidt ONT 
een trekkersrol om de OZB ter discussie te stellen 
bij de gemeente. Verenigingen betalen middels 
een verhoogd tarief enorme bedragen (voor ONT 
duizenden euro's) terwijl meerdere gemeenten 
speciale regelingen treffen om hiermee de vereni-
gingen óf te compenseren óf zelfs de OZB af te 
schaffen. Dit lukt nog niet binnen Smallinger-
land, ondanks meerdere gesprekken op allerlei 
ambtelijke en politieke niveaus. Maar gezien het 
belang hiervan, blijven we volharden om hierin 
óók binnen Smallingerland een lans trachten te 
breken. 
 
Kwaliteit organisatie 
Dit heeft voortdurend een bovengemiddelde aan-
dacht binnen ONT en zeker binnen het bestuur. 
Dat we hierin ook nooit de ultieme situatie zullen 
hebben bereikt, moge ook duidelijk zijn. Al is het 
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alleen al vanwege het feit dat wij een vrijwilli-
gersorganisatie zijn, de lat erg hoog hebben lig-
gen én er financiële beperkingen zijn. Toch is het 
bestuur bereid om, wanneer dit effecten resul-
teert, extra financiële middelen hiervoor beschik-
baar te stellen, ook omdat ONT financieel gezond 
is. 
 
Bezuinigingen Gemeenten  
Het zal weinigen zijn ontgaan; gemeenten moe-
ten vanwege de financiële situatie waarin men 
zit, steeds vaker bezuinigen. Ook de sportwereld 
ontkomt hier helaas niet aan. Er zijn zelfs voor-
beelden dat verenigingen dit jaarlijks € 10.000-€ 
20.000 méér aan kosten gaat opleveren. Dit is 
voor zulke verenigingen dramatisch én heel 
slecht voor sportend Nederland. 
Laten we blijven hopen dat we binnen Smallin-
gerland hiervan verschoond blijven. Het bestuur 
blijft er echter wel rekening mee houden en blijft 
hierop anticiperen door financieel beleid hierop 
te blijven maken. 
 
Investeringen in doelen/middelen/materiaal 
ONT investeert al jarenlang achtereen fors in 
middelen en materialen. Bijvoorbeeld; er is voor 
€ 75.000!! aan kleding etc. in de omloop, voor € 
25.000!! aan materiaal en voor ruim € 15.000 aan 
doelen. Mooi dat dit mogelijk is maar laten we 
vooral met elkaar hier zuinig op zijn. Te vaak 
komt het nog voor dat er materialen zoek zijn of 
onnodig kapot gaan. Zonde geld, wat we beter 
aan andere zaken kunnen besteden. 
 
ONT van gas af 
ONT is al langere tijd aan het onderzoeken in 
hoeverre ONT van het gas af kan komen. Naast 
het financiële voordeel ook een mooie stap bin-
nen het Duurzaamheidsbeleid. Dit ligt echter 
zeer, zeer complex gezien de enorme pieken op 
gebied van douchegebruik (warm tapwater) op de 
zaterdagen. Na veel onderzoek en meerdere sce-
nario's te hebben uitgewerkt, lijkt het concept met 
de heatpipes momenteel de hoogste ogen te 
gooien. Dit zal nader worden uitgewerkt en zoals 
de situatie er nu voor ligt, zal dit worden geïm-
plementeerd in de kleedkamers 5/6 daar de hui-
dige CV installatie reeds 17 jaar oud is en "ku-
ren" vertoond. Aan de hand van de ervaring hier-
mee kan een verdere uitrol in de andere kleedka-
mers niet worden uitgesloten. 
 
Financiële positie; kosten, baten 
Overal in de sportmarkt hoor je dat de verenigin-
gen het moeilijker krijgen als gevolg van allerlei, 
bekende, negatieve marktontwikkelingen. ONT 
blijft deze ontwikkelingen voortdurend in de ga-
ten houden. Ook worden de kosten en baten nóg 

meer in de gaten gehouden om een gezonde fi-
nanciële "huishouding" te kunnen blijven conti-
nueren. Belangrijke besparingen zijn wederom 
gerealiseerd. Enerzijds wil het bestuur niet bezui-
nigen op voetbaltechnisch gebied, anderzijds wil-
len we met een gezond financieel resultaat blij-
ven werken. Aan de kostenkant wordt voortdu-
rend "gesleuteld" zonder ook daar aan de kwali-
teit te willen tornen. Mooie uitdagingen. 
 
Vrijwilligers 
Kwantitatief mogen we zeker niet klagen over 
het grote aantal vrijwilligers van ongeveer 220!! 
Hier en daar is het nog wel een uitdaging om de 
juiste personen op de juiste plek te krijgen. Dit 
houdt onze bovengemiddelde aandacht. Compli-
menten aan onze vrijwilligerscoördinator Peter 
Weersma die hier dagelijks vol verve mee bezig 
is. 
 
Clubscheidsrechters 
Ondanks dat ONT overall niet te klagen heeft 
over het aantal vrijwilligers, zeker niet in relatie 
met het landelijke gemiddelde, is het aantal club-
scheidsrechters ver onder de maat. Een aantal 
maatregelen zijn genomen om dit structurele te-
kort op te lossen. Wedstrijden afgelasten omdat 
er geen clubscheidsrechters zijn, is toch uit den 
boze?!!!! 
Help ons hierbij!!! 
 
Commissies 
ONT verkeert in de riante positie dat zij heel veel 
commissies (17!!!) heeft die doorgaans goed 
functioneren. Alleen op deze wijze kan een orga-
nisatie goed werken. Wij bedanken alle leden 
voor hun hoge inzet, verantwoordelijkheid nemen 
en betrokkenheid. 
 
SC en JC  
Deze commissies zijn veelal niet te benijden. Zij 
hebben met allerlei individuele belangen te ma-
ken terwijl voor hen het teambelang en clubbe-
lang voorop staat. Heb begrip voor hen en vooral 
waardering en respect. Blijf in gesprek wanneer 
er vragen en of wensen zijn. 
 
In- en uitstroom 
Gezien allerlei ontwikkelingen in de markt, is dit 
onderwerp nog belangrijker geworden dan an-
ders. Van beiden is een speerpunt gemaakt om 
het ledental minimaal in tact te kunnen houden. 
(Zie ook verderop onderwerp over "demografi-
sche ontwikkelingen"). 
 
Sponsors en sponsorinkomsten 
Dit blijft een voortdurende zorg. De extreem 
hoge inkomsten in relatie tot andere verenigingen  
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kunnen we helaas niet handhaven als gevolg van 
een kwantitatieve en kwalitatieve onderbezetting 
van de sponsorcommissie en hiermee komen de 
ambities onder druk te staan. Hulp van de leden 
en achterban is onontbeerlijk. Kom ons helpen. 
Sponsors zijn een absolute noodzaak voor sport-
verenigingen om de continuïteit te kunnen waar-
borgen. 

 
NadZ; Niemand aan de Zijlijn 
De jarenlange samenwerking met Nadz wordt 
steeds succesvoller en waardevoller. Omdat de 
verengingen steeds meer werkzaamheden over 
moeten nemen van de gemeente, wordt het nut en 
noodzaak van dergelijke samenwerkingsverban-
den steeds duidelijker. Hulde aan deze organisa-
tie en mensen. 
 
Tot slot 
Ik wens alle vrijwilligers, kaderleden, leden, ach-
terban en medewerkers een heel, heel goed reste-
rende 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. 
 
Algemene Ledenvergadering (ALV) op maan-
dag 25 november, aanvang 19.30 uur. 
25 november is weer de jaarlijkse ALV. Ik wil nu 
al een ieder oproepen om dan zeker aanwezig te 
zijn om jouw betrokkenheid en vooral inbreng te 
tonen voor jouw club. Een unieke gelegenheid 
om met elkaar te zien hoe de verenging erbij staat 
en met elkaar stil te staan om de verenging "vei-
lig en gezond" de toekomst in te helpen. 
 
Jeen Visser, voorzitter v.v. ONT 
 

GOED KAN ALTIJD 
BETER!!!! 

 
 

 
 
Vertrouwenscontactpersonen bij ONT 
 
In het kader van het creëren en vooral handhaven 
van een veilig sportklimaat voor spelers en leden 
bij ONT, stelt ONT twee Vertrouwenscontactper-
sonen (VCP) aan. Sietske Wijma en Hans de 
Jong zijn bereid gevonden deze functie te gaan 
vervullen. Het bestuur en de kandidaten hebben 
uitvoerig gesproken op welke wijze invulling 
moet worden gegeven aan deze nieuwe functie 
binnen ONT. Dat heeft geleid tot een prima taak- 
functieomschrijving 
 

Hieronder stellen Hans de Jong en Sietske Wijma 
zich voor en daaronder vind je de taak- functie-
omschrijving. 
Tijdens de ALV zullen Sietske en Hans worden 
voorgedragen om als VCP te worden benoemd. 
  
ONT meent hiermee een extra invulling te heb-
ben gegeven aan haar sociaal-maatschappelijke 
verantwoordelijkheid, die ONT zo breed moge-
lijk wil invullen. 
 
Jeen Visser 
Voorzitter v.v. ONT 

 
 
Sietske en Hans stellen zich voor 

Mijn naam is Sietske 
Wijma. Ik woon met ons ge-
zin naar volle tevredenheid in 
de Tike. Ben getrouwd met 
John Ament en moeder van 
Sjirk en Hidde Ament. Sinds 
Sjirk en Hidde als jeugdlid 
bij ONT voetballen kom ik 
nu en dan bij hun wedstrijden 
kijken. Verder sta ik een keer 

of 8 per jaar op woensdagavond in de kantine 
achter de bar. In het dagelijks leven werk ik bij 
Talant als verpleegkundig specialist.  
Het mooie aan ONT vind ik dat het een club is 
die vooruit denkt. Plannen m.b.t. zonnepanelen, 
kunstgras, gezonde kantine, vrijwilligersbeleid 
worden voortvarend aangepakt waardoor de club 
zich blijft ontwikkelen. Zo ook de wens van de 
club om een vertrouwenscontactpersoon aan te 
stellen. Een vertrouwenscontactpersoon moet niet 
alleen een vinkje zijn in de statuten van de club 
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maar moet ook als zodanig functioneren op mo-
menten waar en wanneer dit nodig is. Daarom 
vind ik het ook zo goed dat de club de keuze 
heeft gemaakt om twee personen voor deze taak 
aan te stellen.  
 

Die tweede persoon ben ik, 
Hans de Jong. Ik ben in 
1965 geboren en getogen in 
Harkema en na wat om-
zwervingen in het midden 
en oosten van het land wo-
nen we sinds juli 2017 in 
Drachten.  Ik ben getrouwd 
met Feikje Boukes en heb 
drie kinderen, Gert, Nol en 
Beate; onze dochter is 
keepster bij MO 17-1. In 
het dagelijks leven ben ik 

predikant in de Protestantse Gemeente Drachten, 
wijkgemeente de Oase. Mijn leven lang heb ik al 
iets met voetbal; zelf gespeeld tot mijn 16e  bji 
Harkemase Boys, daarna ruim 10 jaar scheids-
rechter bij de KNVB, leider en grensrechter bij 
RWF, Excelsior ’31 en nu betrokken vader bij 
het team van onze dochter.  
We zijn blij dat we twee jaar geleden terecht zijn 
gekomen bij ONT: Korte lijnen, enthousiaste lei-
ders en trainers, uitnodigend om mee verant-
woordelijkheid te dragen voor de club; goed ge-
regeld wat materiaal, velden en kleding betreft; 
oog voor het milieu en vooroplopend met bijv. 
voetbaltv. Ook het feit dat het bestuur geregeld 
heeft dat de functie van vertrouwenscontactper-
soon wordt ingevuld, geeft aan dat ze bij de tijd 

is. Ze wil graag een sportieve, sociale en plezie-
rige sportvereniging zijn en blijven. Daar wil ik 
graag met Sietske een weg in zoeken hoe we daar 
vorm en inhoud aan kunnen geven.  
 
Als vertrouwenscontactpersoon willen we het 
eerste aanspreekpunt zijn  voor alle ONT-ers met 
een vraag, klacht of melding over grensover-
schrijdend gedrag. Alle ONT-ers: dat zijn naast 
leden ook vrijwilligers, ouders, trainers of be-
stuurders. Bij grensoverschrijdend gedrag kun je 
denken aan verbale agressie, pesten, ongewenste 
intimiteiten, discriminatie of machtsmisbruik. 
Heel vaak kan dit onderling besproken worden en 
opgelost, maar dat is voor lang niet iedereen zo 
gemakkelijk en dan is het goed te weten dat je er 
met iemand in vertrouwen over kunt praten. Er-
over praten is al heel belangrijk en samen kunnen 
we zoeken naar hoe verder waarbij we ook kun-
nen informeren over mogelijke procedures of 
vervolgstappen. Daarnaast zullen wij met het be-
stuur bekijken welke preventieve middelen wij in 
kunnen zetten om, voor alle leden, te zorgen voor 
een fijne maar vooral veilige vereniging. 
 
We zijn als volgt te bereiken:  
Sietske Wijma, 06 - 20769492.   
Hans de Jong: 06 - 17058371.  
App ons voor een afspraak.   
Email: ont.vcp@gmail.com 
 
Daarnaast is er ook altijd de mogelijkheid om 
contact op te nemen met het Vertrouwenspunt 
Sport van NOCNSF 

 
 
Taak- functieomschrijving Vertrouwenscontactpersoon 
1. Inleiding  
(Seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discri-
minatie zijn vormen van gedrag die niet thuis ho-
ren in een goed en stimulerend sportklimaat. Het 
bestuur van v.v. ONT probeert dit soort ‘onge-
wenst gedrag’ dan ook zoveel mogelijk te voor-
komen en heeft in dit kader vertrouwenscontact-
personen (VCP) aangesteld.  
Over het algemeen respecteren we elkaars gren-
zen. Soms worden die overschreden. Wat voor de 
een bijv. als grap wordt gezien kan door iemand 
ander worden ervaren als grensoverschrijdend. 
Wanneer een ander jou lastig valt met zijn of haar 
gedrag en je zelf niet meer weet hoe je de situatie 
op moet lossen, kun je verschillende dingen 
doen:  
• Je kunt de hulp van een teamgenoot, leider, 

trainer of het bestuur inroepen.  
• Je kunt ook contact opnemen met de VCP van 

v.v. ONT. Zij fungeert in eerste instantie als 

klankbord en kan je helpen te zoeken naar een 
oplossing.  

• Indien noodzakelijk of gewenst kan de VCP je 
ook door verwijzen naar een andere instantie. 
Bij meer extreme vormen van ongewenst ge-
drag kan een formele oplossing meer voor de 
hand liggen.  

 
2. Wat is een vertrouwenscontactpersoon 

(VCP)  
V.v. ONT wil een sportvereniging zijn waar le-
den zich veilig en vertrouwd kunnen voelen. De 
VCP is binnen de sportvereniging het eerste aan-
spreekpunt voor iedereen die te maken heeft met 
grensoverschrijdend gedrag zoals in de inleiding 
is omschreven. De VCP is beschikbaar voor ie-
dereen die opmerkingen of vragen heeft over 
wangedrag of die over een concreet incident een 
gesprek wil met iemand binnen de sportvereni-
ging. De VCP is er voor (ouders van) sporters, 
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toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, 
buren, etc.  
 
3. Taken en bevoegdheden van de VCP 
A. Eerste opvang/aanspreekpunt 
• Luisterend oor 
• Doorspreken mogelijke doorverwijzingen 
• Informeren over mogelijke procedures 

(klacht- en tuchtrecht KNVB) 
• Rapporteert (indien wenselijk anoniem) 
B. Doorverwijzen (indien nodig) 
• NOC/NSF vertrouwenspersoon 
• Politie 
• Andere hulpverleners 
C. Preventie 
• Profileert zich binnen de vereniging  
• Ziet er op toe dat de gedragsregels van de 

sport worden nageleefd 
• Blijft landelijke ontwikkelingen volgen 
• Denkt mee en draagt bij aan sociaal veilige 

sportomgeving 
• Geeft (on)gevraagd advies en informatie aan 

bestuur waarmee beleid kan worden ontwik-
keld  
 

4. Vaardigheden van de VCP  
• Is in staat om een presentatie te verzorgen 

over sociale veiligheid 
• Kan omgaan met vertrouwelijkheid en weer-

standen  
• Kan omgaan met alle voorkomende emoties 

van betrokkenen en reflecteren 
• Kan een vertrouwelijk gesprek voeren met be-

trokkenen binnen de sportvereniging 
• Kan beleid mee uitvoeren 
 
5. Omschrijving ongewenst gedrag 
Onder ongewenst gedrag verstaat v.v. ONT de 

volgende gedragingen:  
• Pesten 
• Bedreiging 
• Mishandeling 
• Belediging 
• Discriminatie  
• Seksuele intimidatie (o.a. opmerkingen, na-

fluiten, aanranding, verkrachting) 
• Misdraging door middelengebruik (doping, al-

cohol, etc.) 
• Matchfixing 

 
 
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
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Agenda algemene ledenvergadering v.v. ONT 
 
Datum: maandag 25 november 2019 
Aanvang: 19.30 uur 
Plaats: kantine 
 
1. Opening 
 
2. Notulen vorige vergadering 

- ALV 26 november 2018 
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken 

 
4. Benoeming Vertrouwenscontactpersonen 

Het bestuur stelt voor Sietske Wijma en Hans de Jong te benoemen als Vertrou-
wenscontactpersonen. 

 
5. Jaarverslag secretaris  
 
6. Jaarverslag penningmeester 
 
7. Verslag kascommissie 
 
8. Benoeming kascommissie 
 
9. Bestuursverkiezing 

Aftredend volgens rooster: 
Monique Terpstra, penningmeester. Herkiesbaar. 
 
Het bestuur stelt voor Trienke de Jong te benoemen als secretaris. 
 
Namen van(tegen)kandidaten kunnen schriftelijk tot aanvang van de vergadering 
worden ingediend bij de secretaris. De aanbevelingen moeten door minstens vijf 
meerderjarige leden ondertekend zijn. 
Tegenkandidaten voor de functie van penningmeester moeten worden ingediend 
onder vermelding van ‘penningmeester’. 
Tegenkandidaten voor de functie van secretaris moeten worden ingediend onder 
vermelding van ‘secretaris’. 
 

10. Benoeming ereleden en leden van verdienste 
 

11. Vrijwilligerszaken 
  
12. Rondvraag 
 
13. Sluiting 
 

  



Commissieweg 149 * 9218 PE * Opeinde* 

Tel. 0512 - 37 13 50

Vrijdags van 13.00 - 21.00 “Knip-In

Komt hier uw
advertentie?

Bel met de reclamecommissie.
Voor telefoonnummers, 

zie pagina 1 van Wel en Wee.



meubelen

slaapkamers

vloerbedekking

raamdecoratie

Folgersterloane 56
Drachtstercompagnie

tel. (0512) 34 04 40

maandags gesloten
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Notulen Algemene Ledenvergadering v.v. ONT, 26 november 2018 
 
Aanwezig: inclusief 5 bestuursleden zijn er 27 leden aanwezig. 
1. Opening 
Om 19.30 uur opent voorzitter Jeen Visser de vergadering. Er wordt met een moment stilte het overlij-
den van ONT vrijwilligsters Grietje Rijpma en Fokje Wijma en overleden familieleden van ONT’ers 
herdacht. 
In zijn opening laat de voorzitter diverse ONT wetenswaardigheden de revue passeren. 
 
2. Notulen vorige vergadering 
Op- en/of aanmerkingen op de notulen van ALV van 27 november 2017.  
Piet Hoekstra: bij de rondvraag staat dat de Commissie rommelmarkt het idee had gelanceerd voor een 
naam van de pannakooi. Dat was niet die commissie maar het bestuur. Jeen Visser: waarvan akte. 
Overigens is er nog steeds geen naam bedacht. Wordt actiepunt. 
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken 
3.1. Afmeldingen zijn ontvangen van: Dave Bakker, Ed van Hunnik, Gerk Kooi, Gertjan Terpstra, 

Jaap Salverda, Jappie Paulusma, Johan Kootstra, Johan van der Wal (Het Fjouwerkant),  
John Ament, Jurrien Mol, Louw Wobbes, Marco Zuiderveld, Mattie Jongsma, Pieter Cruiming, 
R.M. de Vries, Wieger J. van der Veen, Wiesje Kooi, Wietze Klaver, Wigcher Rietsema 

 
4. Jaarverslag secretaris 
Er zijn geen op - en/of aanmerkingen op het jaarverslag van de secretaris. 
 
5.  Jaarverslag penningmeester 
Penningmeester Monique Terpstra geeft toelichtingen op en antwoord op vragen over: 

- de exploitatierekening 2017/2018 
- de begroting 2018/2019 
- de balans 

 
ONT boekte over het vorige seizoen een flink positief resultaat. Reden voor het bestuur om de indexe-
ring van de contributie in 2019 achterwege te laten. 
 
6. Verslag kascommissie 
De kascommissieleden Cornelis Kooistra (verhinderd aanwezig te zijn) en Izaäk Zijnstra hadden geen 
op- en of aanmerkingen waarmee de penningmeester onder applaus décharge wordt verleend.  
 
7. Benoeming kascommissie 
Izaäk Zijnstra houdt zitting in de kascommissie, reserve Remco van der Iest schuift door naar de com-
missie, Sjouke Binnema wordt de nieuwe reserve. 
 
8. Bestuursverkiezing 
Voor de aftredende maar herkiesbare secretaris Sjouke Walinga en voor de aftredende en ook herkies-
bare vrijwilligerscoördinator Peter Weersma zijn geen tegenkandidaten zodat beiden onder applaus 
worden herkozen. 
Voorzitter Jeen Visser duidde wel aan dat drie van de vijf zittende bestuursleden hebben aangegeven 
bezig te zijn met hun laatste zittingsperiode. Voorzitter Jeen Visser (2020), penningmeester Monique 
Terpstra (2019) en secretaris Sjouke Walinga (2021) zijn aan het einde van hun zittingsperiode niet 
herkiesbaar. Uiteraard wordt er al naar opvolgers gezocht. Tips zijn welkom. 
 
9. Benoeming ereleden en leden van verdienste 
Op voorstel van de Commissie Ereleden en Leden van verdienste benoemt het bestuur Peter van der 
Ploeg tot lid van verdienste. Voorzitter Jeen Visser overhandigt Peter een oorkonde, een speld en een 
bos bloemen waarna er applaus is van de vergadering.  
 
10. Rookbeleid v.v. ONT 
Peter Weersma geeft een presentatie over het rookbeleid v.v. ONT en wat het beleid daarin wordt. 
Huidige rookbeleid: 
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• Roken is alleen toegestaan in de rokerszone (voor de bestuurskamer) 
• Buiten de rokerszone mag op zaterdag tussen 07.00 en 13.00u. NIET gerookt worden 

Nieuwe rookbeleid per 1 januari 2019 
• Op het ONT terrein mag buiten de rokerszone NIET/NOOIT gerookt worden (dus ook niet ‘s 

avonds en zaterdagmiddag) 
• De rokerszone wordt verplaatst naar het deel van terras tussen bestuurskamer en tennisbaan 

(dus niet meer voor de bestuurskamer) 
 
Vanuit de vergadering zijn er enkele vragen en opmerkingen over het rookbeleid. Peter geeft toelich-
tingen en eindigt met de mededeling dat ONT niet voorop gaat lopen met een algeheel rookverbod. 
Dat zal er niet eerder komen dan dat de overheid dat verplicht stelt. 
 
11. Rondvraag 
• Otto Kooi: graag iets meer over eventueel méér privatiseren. Jeen Visser:de velden worden zé-

ker niet geprivatiseerd. ONT heeft bij de gemeente aangegeven wel meer ouderhoud van de ge-
meente over te willen nemen. Is in behandeling. Verwacht wordt dat binnen vijf jaar de gemeente 
hier stappen in zet. Otto Kooi:  wie gaat dat onderhoud dan doen? Jeen Visser: medewerkers 
van Niemand aan de Zijlijn gaan dat doen. Contract is net met drie jaar verlengd. Ook met 
M.O.S. (Maatschappelijke Ondernemening Smallingerland en Wil (voor mensen die een steuntje 
nodig hebben) worden gesprekken gevoerd. De ONT vrijwilligers worden niet extra belast. 

• Johannes Zijnstra: er zijn teams die vertrekken bij de Smûke Hoeke vanwege vermeend par-
keerprobleem bij ONT. Afgelopen zaterdag was het enorm druk bij de Smûke Hoeke. Heeft ONT 
beleid over waar vertrekken. Jeen Visser: geen beleid. Is op eigen initiatief van de teams. Klaas 
Mulder: het was afgelopen zaterdag gewoon een dikke puinhoop bij de Smûke Hoeke. Waarom 
niet gewoon vertrekken bij ONT. Jeen Visser verzoekt JC voorzitter Wietse Numan de leiders 
van de teams te verzoeken niet meer bij de Smûke Hoeke te vertrekken maar bij ONT. Wietse pakt 
dit op. 

• Desmond Westerhof: er werd gerept over vergrijzing van het scheidsrechterskorps. Paar jaar te-
rug was er scheidsrechterscurus voor JO15 spelers. Peter Bakker: in pricipe is die cursus om de 
twee jaar, maar is er dit jaar bij gebleven. Wordt opgepakt.. Otto Kooi: graag intekenlijsten naar 
de seniorenselecties om in te tekenen op wedstrijden. Peter Bakker: ligt bij nieuwe scheidsrech-
terscoördinator Remco Hamstra. Wordt aan gewerkt. 

• Desmond Westerhof: is er een samenwerkingsverband  met SC Heerenveen? Peter Bakker: nee, 
wel met SC Cambuur. Inhoudelijk betekent dat één keer per seizoen een jeugdteam in de line-up 
en als ballenjongen/-meisje. Verder niet veel.Vooral commerciële insteek. Zaterdag a.s. is een 
delegatie van ONT te gast bij SC Heerenveen, o.a. om over samenwerking te praten. Desmond 
Westerhof: probeer SC Cambuur meer te laten doen, bijvoorbeeld door trainingen te geven.  

• Johan Feddema: hoe afgelopen met de clinic van Schalke 04. Jeen Visser: nadat de organisatie 
failliet ging en de clinic niet door ging is de spelers de mogelijkheid geboden elders een clinic te 
volgen. Daar is gebruik van gemaakt en dat kostte ONT geld. 

• Sjouke Binnema: de kwestie van het niet doen van een bardienst door een ONT 5 speler kostte 
ONT een lid en ONT 5 een spelend lid. De communicatie door ONT was niet sjiek en ook niet 
des ONT. Er is verder ook weinig door het bestuur naar buiten gebracht over het hoe en waarom. 
Ook niet in een mail die Peter Weersma aan ONT 5 stuurde. Jeen Visser: goed dat je met dit punt 
komt. Het bestuur achtte een brede communicatie niet op zijn plaats en heeft geprobeerd een per-
soonlijk gesprek aan te gaan. Dat is keer op keer geweigerd. Gesprek had misschien niet de op-
lossing opgeleverd, maar dan hadden wel beide partijen hun zegje kunnen doen. Voor de manier 
van communiceren op de site (overigens zonder een naam te noemen), is bewust gekozen. Het 
was de wel bekende druppel. Lolke Rozema: had de seniorencommissie er iets in kunnen beteke-
nen. Jeen Visser: moeilijk te zeggen. Theo Burggraaf: tijd heelt vaak alle wonden. Misschien is 
er nog kans op gesprek. Germ van der Wiel: er had niet zo naar buiten moeten worden getreden. 
Er zijn nu alleen maar verliezers. 

• Germ van der Wiel: bestuur en Seniorencommissie bedankt voor de nieuwe constructie met 
aanvulling van ONT 5 uit de C selectie. Daardoor kan ONT 5 nu wekelijks voetballen. 

• Desmond Westerhof: de nieuwe hoodies voor de jeugd zijn mooi, maar hoe gaat dat in de zomer 
met warm weer? Te warm? Monique Terpstra: in de zomer zie je nu ook al veel spelers in hun  
inloopshirt lopen. Peter Bakker: praktisch mee omgaan. Wijst zich vanzelf wel.  
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12. Sluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 21.40 
uur.  

 
Opeinde, maandag 26 november 2018 
 
 
Jaarverslag v.v. ONT, seizoen 2018/2019 
De teksten die het voetbaltechnische gedeelte en de samenstelling van de diverse commissies van deze 
voetbaljaargang behandelen (de punten 5 tot en met 25) zijn afkomstig van mijn collega bestuursleden 
of commissieleden. Waarvoor hartelijk dank. De overige teksten zijn voor rekening van de secretaris. 
 
1. De vereniging 
Ook in het seizoen 2018/2019 zette de groei van het ledental zich voort. Het ledental steeg met 41 
nieuwe leden naar 616. Het aantal opzeggingen was in vergelijking met het seizoen 2017/2018 minder 
groot. Ook omdat er energie wordt gestoken om de ‘achterdeur zoveel mogelijk dicht te houden’ door 
aandacht te schenken aan de redenen van opzeggingen. Ook is de Jeugd SpelersRaad (JSR) in het le-
ven geroepen om van de jeugd te horen wat ONT zoal beter kan doen om o.a. ook daardoor opzeggin-
gen te voorkomen. 
 
De groei van het ledenaantal komt door de instroom bij de jeugd (procentueel het grootst bij de meis-
jes). Bij punt 3. Ledenstand zie je dat in beeld gebracht. 
 
Op 25 augustus 2018 werd het nieuwe kunstgrasveld op het A veld geopend door ex ONT trainer 
Sipke Hulshoff. Een prachtige nieuwe mat ingestrooid met synthetisch rubber in plaats van rubbergra-
nulaat van oude autobanden. Geen zwarte korrels meer maar groen kunstrubber en ook geen rubber-
geur meer bij wat hogere temperaturen. En een veld dat wat balgedrag betreft natuurgras meer bena-
dert dan het oude veld. Een aanwinst voor ONT. 
 
Nieuw was aan het begin van het seizoen ook de introductie van VoetbalTV. VoetbalTV is een samen-
werkingsverband van de KNVB en Talpa. Op het A veld zijn in een lichtmast volautomatische ca-
mera’s geplaatst. Via een app zijn de wedstrijden op het A veld live te volgen of terug te kijken. Voor 
trainers is er een analyse-tool. ONT was in de drie noordelijke provincies de eerste vereniging met 
VoetbalTV. Inmiddels maken meer noordelijke verenigingen gebruik van VoetbalTV. 
 
De ONT A selectie werd flink verjongd en ONT 1 had een pittig seizoen in de 3e klasse. Pas na de 
winterstop werden de broodnodige punten behaald om tenslotte op een veilige negende plaats te eindi-
gen. 
 
Het verblijf van ONT 1 in de 2e klasse duurde helaas maar één seizoen. Werd vorig seizoen promotie 
afgedwongen via de nacompetitie, nu volgde degradatie via zo’n zelfde nacompetitie. 
 
Sportief gezien gebeurde er verder natuurlijk ook weer het een en ander. Dat kun je lezen in de bijdra-
gen van onze jeugd- en seniorencommissie. 
 
Fair Play Cup seizoen 2018-2019 
Op maandag 29 oktober 2019 organiseerde scheidsrechtersvereniging Drachten e.o. de uitreiking van 
de Fair Play Cup over het seizoen 2018-2019. Namens v.v. ONT waren Ed van Hunnik en Peter Bak-
ker als vertegenwoordiger present.  
Tot verrassing van de ONT-afgevaardigden bleek onze club alweer in de prijzen te zijn gevallen. Geen 
winnaar deze keer, maar wel een derde dus weer een fraaie podiumplaats. 
 
GSVV, vorig jaar ook al knap derde, ging er nu met hoofdprijs vandoor terwijl Sportclub Makkinga 
net als vorig jaar als 2e eindigde. ONT won vorig jaar, dus erg bijzonder dat op het podium nu de-
zelfde blijkbaar zeer sportieve clubs stonden als bij de vorige editie! 
 
De top 10 van deze editie ziet er als volgt uit: 
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2. Sponsors 
De hoofd -  en cosponsors van ONT waren dit seizoen 
 
ONT Hoofdsponsors 
AA drink  
Autobedrijf Wilkens, Opeinde 
Bouwbedrijf Been, Opeinde 
Breed Inzetbaar, Oudega 
De Jong Schilders ,Drachten 
Dé Media Uitgevers/Boutique By Syts, Drach-ten 
Drachtster Glashandel B.V., Drachten 
Folie Totaal, Drachten 
G & W Kooi, Oudega 
Heineken/Amstel, Drachten 
Infrawatch, Drachtster Compagnie  
ING Nederland  
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 
RecreaSupport, Opeinde 

Slagerij Biesma, Opeinde 
Supportersvereniging v.v. ONT, 
Toering loon- en grondverzetbedrijf,  Oudega 
VANDAAG Groep, Drachten 
Veehandel Wieger van der Bij, Opeinde 
Veneboer Sport 2000, Drachten 
 
ONT co-sponsors 
Autobedrijf Idzenga Drachten 
Chinees Restaurant Azië Drachten 
Gero Workshoes, Oudega 
Haitel Administratie & Advies Drachten 
H. Kooijker, Timmer- Metselbedrijf Oudega 
HEM & HAARSALON Drachten 
ISIS Kraamzorg, Heerenveen 
Jonkman Verhuur Drachten 
Mezutec Drachten 
MITRA Burgum 
Mijn Makelaar Mink Drachten 
Numan Assurantiën Opeinde 
Postmus Techniek Oudega 
Van Ouds Meubelen Drachten 

 
3. De leden 

 
 

Ledenstand per 30 juni 2019

senioren junioren pupillen diversen totaal
heren 108 jongens A 22 jongens D 47 niet spelend 99 spelend 450
dames 15 jongens B 27 jongens E 60 trainingslid 36 niet spelend/ondersteunend 166

jongens C 34 jongens F 39 ondersteunend 31
meisjes 61 meisjes 37

totaal 123 144 183 166 616
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Noot: dit zijn ONT leden die zijn aangemeld bij de KNVB, ondersteunende leden en trainingsleden. 
 
Per categorie en met een indexcijfer is goed in beeld te brengen waar de groei van ONT écht zit. 

 
Het ledenaantal bij de heren en vrouwen senioren is eigenlijk vrij stabiel. Er komt eens wat bij en er 
gaat weer eens wat vanaf. De echte groei zit hier niet. 
 
 

Voor alle ONT nieuws kijk op 
www.vvont.nl 

www.facebook.com/vvont 
 

http://www.vvont.nl/
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Bij de jeugd (jongens en meisjes) zien we een sterke groei. Sinds 1998 is het aantal jeugdleden meer 
dan verdrievoudigd (van 97 naar 297, dat is keer 3,3). 

 

 
Geïndexeerd zien we de grootste groei bij de meisjes. Dat is ook een landelijke trend, de ledenaanwas 
bij voetbalverenigingen komt vooral uit de toename in de categorie meisjes. Echter bij ONT ligt deze 
groei aanzienlijk hoger. In absolute aantallen stijgt het aantal meisjes van 14 in 1998 naar 98 in 2019. 
De dip in 2008 en 2009 wordt veroorzaakt omdat in die jaren veel meisjes overgingen naar de vrou-
wen. 
 
4. Bestuur 
Het Algemeen Bestuur vergaderde eens in de maand. Het bestuur of een afvaardiging daarvan verga-
derde of had ook overleg met diverse ONT commissies, de Supportersvereniging, ‘buurverenigingen’ 
en verenigingen in de gemeente, instanties als de gemeente, sportbonden, koepelorganisaties en 
Dorpsbelang Opeinde. 
 
De samenstelling van het bestuur in het seizoen 2018/2019 was als volgt: 
Functie Naam Rooster van aftreden 
Voorzitter Jeen Visser 2020 
Secretaris Sjouke Walinga 2021 
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Penningmeester Monique Terpstra 2019 
Technische Zaken Peter Bakker 2020 
Vrijwilligerscoördinator Peter Weersma 2021 
 
Sjouke Walinga en Peter Weersma werden herkozen op de ALV van 26 november 2018. 
 
5. Trainers en verzorging 
De technische staf in het seizoen 2018/2019 : 

 
 
Verzorger gehele vereniging:  
De sportverzorging werd afgelopen seizoen verzorgd door Jitze From. Op trainingsavonden van de se-
nioren en bij wedstrijden van ONT 1 zorgde Jitze voor de nodige bijstand. Verder werd er middels een 
inloopspreekuur samengewerkt met Fysiotherapie Smith. 
 
6. Senioren en jeugd, resultaten en bijzonderheden 
Senioren competitie 

 
 
Heren 
ONT 1 
Na de degradatie uit de 2e klasse volgde een moeizaam seizoen in de 3e klasse B. De sterk gewijzigde 
en deels onervaren groep startte niet goed, er werden slechts 10 punten behaald voor de winterbreak. 
Na die periode ging het beter en werden de nodige punten behaald en bleef ONT 1 keurig uit de onder-
ste regionen. 
 
ONT 2 
In de afgelopen 2 seizoenen hebben we stappen gemaakt om onze jonge B(eloften)-selectie vorm te 
geven. Ariff Hussainali en zijn “jongens” hadden de handen vol maar bereikten uiteindelijk een nette 
9e plaats op de ranglijst. 
 
ONT 3 
Het nieuwe ONT 3 onder leiding van trainer/coach Marcel Terpstra beleefde een merkwaardig sei-
zoen. Een jaar lang in de achtervolging op de koploper, uitgestelde wedstrijden, gestaakte wedstrijden 
van de concurrent en na een reanimatie bij een andere wedstrijd uiteindelijk “aangewezen” als kampi-
oen. Hoewel, ONT 3 stond gewoon bovenaan aan het eind van de rit. Feest en bovendien promotie 
voor ONT 3 naar de reserve 3e klasse. 
 
 

Hoofd Opleidingen Jan Hulzinga JO19-1 Tjerk Koops JO11-1 Roman Doelkamid
JO17-1 Gauwe van der Veen JO11-2 Geert-Jan de Jong & Ruben Westerhof

A-selectie Jan Hulzinga JO17-2 Marcel Terpstra JO11-3 Jehannes de Haan & Sietse Doddema
B-selectie Ariff Hussainali MO17-1 Marco van der Vooren JO11-4 Douwe Douwma
C-selectie Marcel Terpstra MO17-2 Marco van der Vooren JO10-1 Sytse Homsma & Saskia Koster
VR A/B-selectie Sas van der Velde JO15-1 Danny Hovenkamp JO10-2 Eddy van Geerestein & Jeremy Tolsma

JO15-2 Anneke Jongsma JO10-3 Theo Burggraaff & Tom van der Velde
Keepers Sr-JO19/17 Jelle Jan Liekelema MO15-1 Henk de Vries JO10-4 Jamilly van Ulft
Keepers JO15/13 Hidde Ament MO15-2 Anke Tibbesma JO9-1 Thomas Landman
Keepers MO17/15 Stefan Kuipers JO9-2 Fred Heijkoop & Hendrik Jongsma

JO13-1 Wietze Klaver & Sjirk Ament JO9-3 Bern van de Beukering
Voetbalschool Jan Hulzinga Sr. MO13-1 Peter Hoekstra JO9-4 Jan Hulzinga Sr.

JO8-1 Hendrik Jongsma
Fysio/verzorging Jitze From JO12-1 Thimo Bouma & Tom Banning JO8-2 Bertus Mientjes

MO11-1 Saskia Koster JO8-3 Wiebe Lindeboom
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ONT 4 
ONT 4 beleefde een primeur want ze speelden afgelopen seizoen in een vrijdagavondcompetitie. Deze 
mede door v.v. ONT geïnitieerde (11x11) competitie beleefde afgelopen seizoen haar debuut en dat is 
de deelnemers goed bevallen. Zo konden de spelers van ONT 4 kunnen dus weer veel tijd en aandacht 
besteden op zaterdagen aan hobby’s, werk/klussen en/of andere (familie)zaken. Johannes de Jong c.s. 
eindigden in die vrijdagavondcompetitie de 4e plaats. 
 
ONT 5 
ONT 5 speelt al jaren lang op hetzelfde niveau en ook de conclusie aan het eind van een seizoen is 
vaak exact hetzelfde: you win some you lose some… De 8e plaats viel de heren leiders wat tegen, wel-
licht veroorzaakt door de iets te krappe selectie met name door een paar langdurige blessures. 
 
Vrouwen 
ST ONT/Rottevalle VR1 en VR2 
Onze dames zijn net als in het seizoen 2017/2018 in de combinatie met de dames van Rottevalle een 
prima seizoen gedraaid in de 3e klasse; na een wat moeizaam begin met de trainer die in 1e instantie 
goed leek te passen is dit gelukkig goed opgepakt door trainer Sas van der Velde die ook de dames die 
in de dorpen competitie actief waren waar mogelijk op sleeptouw heeft genomen. 
 
Het aantal punten dat door de VR1 werd gepakt was net voldoende voor handhaving en na uitvoerig 
overleg met de groep is besloten om ook het nieuwe seizoen (2019/2020) in de 3e klasse te starten 
waarbij een aantal nieuwe leden ook de juiste impuls moeten geven, we gaan het zien. 
Bij de VR2 groep hebben de leiders Pieter de Vries en Menno Tjeerdsma zich na twee seizoenen afge-
meld als leider. De begeleiding zal vanuit de groep worden opgepakt waarbij de dames zich in het 
nieuwe seizoen in de vrijdagavondcompetitie (7x7) gaan melden, een leuke nieuwe uitdaging! 
 
Heren senioren KNVB Bekertoernooi 
ONT 4 en ONT 5 nemen nooit deel aan het bekertoernooi. ONT 1 strandde al in de poulefase hoewel 
er wel gewonnen werd van Eastermar  1 en Rottevalle 1. RWF 1 bleek echter in de laatste wedstrijd te 
sterk waarna ONT 1 op doelsaldo werd uitgeschakeld. ONT 2 was iets beter ingedeeld met Rottevalle 
2 en Friese Boys 2 maar hoofdklasser ONS 2 was natuurlijk 3 klassen beter en bekerde uiteindelijk 
verder. ONT 3 kwam nog het meest ver, de poule werd gewonnen, v.v. Dronrijp 2 werd verslagen 
maar in december bleek Peize 2 een onoverkomelijke hindernis. 
 
ONT Familie Zaalvoetbal Toernooi 
Op zaterdag 29 december 2018 werd weer het ONT Familie Zaalvoetbal Toernooi gespeeld. De hal 
was lekker voorverwarmd door de jongste jeugd van ONT. De gastheren van de SNIJ Noord hal, c.q. 
Korfbal Vereniging Drachten/Van der Wiel, stonden ons weer gastvrij op te wachten. De publieke be-
langstelling was tijdens het gehele toernooi prima te noemen, de tribune zat bijna continu vol. En op 
tafel in de kantine stonden overheerlijke door Louw Wobbes de Vakman en Drachtster Glashandel be-
schikbaar gestelde oliebollen klaar voor iedereen! 
 
De vele opgaves vooraf waren leidden tot teams met gemiddeld 7 of 8 spelers, ruim voldoende dus! 
 
Onder leiding van de fluitisten Johan van der Wal en Izaäk Zijnstra maar ook nieuwkomer Ed van 
Hunnik (in het kader van de verjonging) werd er gepassioneerd gestreden om de winst. De teamnamen 
waren deze editie wederom onuitspreekbare clubnamen uit Syrië, Irak en omstreken. Voor de wed-
strijdleiding altijd weer een hele kluif. Met dank aan familie Klaver….  
 
Die wedstrijdleiding was weer in de vertrouwde handen van Sjouke Binnema en Sjoerd Mulder. En de 
heren hadden deze editie wat nieuws, op eigen initiatief nog wel!  
 
  



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.



HOOFDSPONSORS

Biesma
Kommisjewei 113

Opeinde
0512 - 37 12 09

Voor binnen- en 
buitenschilderwerk, 

glaszetten en 
houtrotbehandeling 

www.dejongschilders.nl
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Golden buzzer tijdens het OFZT !  
Traditie op het OFZT is, dat er een prijs word uit-
gereikt aan degene met de mooiste goal, actie, of 
panna tijdens het toernooi. De boordeling is een 
belangrijke taak en deze rust op de schouders van 
de wedstrijdleiders en jury. Het verschil met vo-
rige edities t.o.v. dit jaar is dat je door middel van 
een golden buzzer, tijdens de wedstrijd al weet 
dat je genomineerd bent. Waar je voorheen maar 
moest afwachten of je actie op het lijstje van de 
jury stond is het dit jaar dus direct bekend. 
Dus maakt die mooie goal of actie !  Hoor en zie je daarna de golden buzzer afgaan dan weet je onder 
de wedstrijd al dat je genomineerd bent. Maar wie uiteindelijk met de grote beker er vandoor gaat 
word pas na afloop in de kantine bekend gemaakt. 
 

De wedstrijdleiding besloot uiteindelijk unaniem om 
de fantastische actie met doelpunt in de finale, het 
moment dat het er echt om gaat, van Noël Mulder te 
belonen met deze prijs. De enorm grote cup met dito 
oren ging dus (na eerst dienst te hebben gedaan als 
Berenburg-drinkbeker) mee in de tas naar Oudega. 
 
 
                
 
 
 

 
De winnaar van het toernooi werd Esteghlal F.C., een degelijk team onder leiding van de dames Moni-
que van der Wal en Jacobien Veldman.  

 
 
Het winnende team! 
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Na afloop reikte voorzitter Jeen Visser de prijzen uit, bedankte hij allen die zich ingespannen hadden 
om er een leuk toernooi van te maken en verrichtte hij samen met de commissie de trekking van de 
verloting met vlees-, drank- en banketprijzen. Met dank aan Bakkerij De Vries. 
  
Uiteindelijk werd het toch zomaar weer laat en kon eenieder zich uiteindelijk weer huiswaarts spoeden 
om zich voor te bereiden op Oudejaarsdag! 
 
Namens Commissie ONT Familie Zaalvoetbal Toernooi, Kornelis de Jong, Peter van der Ploeg, 
Wietze Klaver, Danny Hovenkamp, Johan Feddema en (vanuit Canada) Louw Wobbes 
 
PS Zet alvast de datum voor 2019 in je nieuwe agenda: zaterdag 28 december ONT FZT. 
 
Zaalvoetbaltoernooi om de Smallingerland Cup 2018 
Weinig succes in deze editie van het gemeentelijke zaalvoetbaltoernooi. Bij de mannen werden ONT 1 
en ONT 2 al op de poule-avonden uitgeschakeld. De dames kwamen wel door de poule maar sneuvel-
den in de eerste wedstrijd op de finaleavond al tegen Drachtster Boys VR 2 zaal. 
 
Jeugd competitie 

 
 

A4
Coaches:
Spelers: A-selectie Noel Mulder

B-selectie Jilke Wagter
C-selectie Nico de Jong (k)
JO19-1 Jacco van der Broeke
JO17-2 Jaap Kooistra
Tropisch Gerlof te Rietstap
Tropisch Reinder Draaistra
Tropisch Jan Visser

Esteghlal F.C.
Monique van der Wal & Jacobien Veldman

PL Elftal G W GL V P DPV DPT Klasse
7 ONT JO19-1 11 4 2 5 15 25 32 1E 05
9 ONT JO17-1 9 2 0 7 6 16 41 1E 06
5 ONT JO17-2 10 6 1 3 19 50 26 3E 12
7 ONT JO15-1 10 5 1 4 16 42 23 2e 07

12 ONT JO15-2 10 0 0 10 0 8 105 4e 9
1 ONT JO13-1 10 8 1 1 25 42 11 2e 04
4 ONT JO13-2 11 6 2 3 20 31 17 3e 14
2 ONT JO12-1 9 6 1 2 19 69 22 3e 15
1 ONT JO11-1 11 11 0 0 33 76 14 1e 06
6 ONT JO11-2 9 5 0 4 15 24 20 2e 07
3 ONT JO11-3 10 6 0 4 18 48 35 3e 14
7 ONT JO11-4 11 5 2 4 17 59 50 1e 06
2 ONT MO17-2 11 8 2 1 26 46 22 1e 08
5 ONT MO17-1 10 4 2 4 14 18 34 1e 11
4 ONT MO15-1 10 2 1 7 7 13 60 1e 05

10 ONT MO15-2 11 2 1 8 7 10 59 2e 06
5 ONT MO13-1 7 0 0 7 0 4 30 1e 08
4 ONT MO11-1 10 2 2 6 8 17 44 1e 06

Najaarsreeks 2018
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Alle jeugdteams v.v. ONT zijn vanaf  het seizoen 2017/2018 ingedeeld in een najaarsreeks en een 
voorjaarsreeks. De ambitie om met alle selectieteams minimaal 1e klasse te spelen is helaas niet altijd 
haalbaar. In het afgelopen seizoen heeft de JO19-1 zich wederom prima gehandhaafd met prima voet-
bal en een goede team sfeer wat zich uiteindelijk wederom ook vertaald heeft naar een groot aantal ju-
nioren die de overstap naar de senioren maakten. De JO17-1 had het aanvankelijk moeilijk in de 1e 
klasse maar heeft gaandeweg het seizoen stappen gemaakt en zich ook prima gehandhaafd net als de 
andere junioren ( J&M) teams in hun klasse.  
Twee kampioensteams bij de jeugd in de voorjaars reeks: JO11-4 en MO11-1 waarbij aangetekend dat 
er bij de 11 (!!) 7-tal teams ( JO-8 t/m JO-10) ook een aantal kampioenen rondlopen die echter van-
wege het KNVB beleid t.a.v. rangen en standen bij de jeugd niet (kunnen) worden geplaatst. 
 
Jeugdtoernooicommissie (JTC) 
Mattie Vaatstra; voorzitter 
Arjen Dekker; PR en regelen van scheidsrechters  
Marie de Groot; interne zaken 
Eddy van der Let; allrounder  
André nutterts; het regelen van teams. 
 
Vanuit de JTC zijn o.a. de volgende activiteiten ontplooid. 
 
Wintereditie Klaas Schriemertoernooi 
Zou op 26 januari 2019 maar door besneeuwde velden verplaatst naar 2 februari 2019 
Girls tournament 
Op 2 maart 2019 het eerste girls tournament bij ONT, prachtige dag met een zonnetje erbij. 
Schoolvoetbaltoernooi. 
Schoolvoetbaltoernooi 
Op 17 april in een nieuw jasje qua inschrijving, dat kan nu per school maar ook individueel.  
 
ONT voetbalschool 
Iedere woensdagmiddag vanaf 16.00 uur is er voor de jeugd/pupillen vanaf 7 jaar gelegenheid om ken-
nis te maken met voetbal onder begeleiding van een ervaren trainer. Deze mogelijkheid wordt geheel 
gratis door v.v. ONT aangeboden en is ook afgelopen seizoen bijzonder goed bezocht met als gevolg 
een mooie extra leden-instroom bij de JO8 en JO9. 

PL Elftal G W GL V P DPV DPT Klasse
4 ONT JO19-1 12 4 1 7 13 27 39 1E 07
4 ONT JO17-1 10 3 2 5 11 20 31 1E 08
6 ONT JO17-2 10 1 2 7 5 23 39 3E 22
4 ONT JO15-1 10 4 1 5 13 31 29 2e 16
5 ONT JO15-2 10 3 0 7 9 24 55 4e 16
6 ONT JO13-1 14 5 3 6 18 30 31 1e 06
4 ONT JO13-2 10 3 4 3 13 19 22 3e 22
6 ONT JO12-1 10 0 2 8 2 11 73 2e 12
3 ONT JO11-1 10 4 0 6 12 35 44 Hfd 07
5 ONT JO11-2 10 2 0 8 6 17 53 2e 17
5 ONT JO11-3 9 3 0 6 9 25 62 3e 20
1 ONT JO11-4 9 8 0 1 24 97 16 4e 13
2 ONT MO17-2 10 7 1 2 22 27 17 Hfd 03
5 ONT MO17-1 10 2 1 7 7 16 46 1e 11
3 ONT MO15-1 8 2 2 4 8 7 12 1e 06
5 ONT MO15-2 10 3 0 7 9 18 54 2e 06
3 ONT MO13-1 12 7 1 4 22 29 16 1e 06
1 ONT MO11-1 12 9 2 1 29 50 27 1e 03

Voorjaarsreeks 2019
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7. Technische Commissie (TC)  
Na de eerste gewenning van de nieuwe trainingsaanpak in 2017/2018 zijn er het afgelopen seizoen 
verdere stappen gemaakt met het nieuwe technische beleid. Sommige trainers hebben duidelijk nog 
moeite met de nieuwe aanpak, over het algemeen is men erg positief en ziet ook mogelijkheden en 
progressie. Bij de oudere jeugd is dit bijvoorbeeld merkbaar aan het grote aantal spelers die blijven 
voetballen en overgaan naar de senioren. Daar waar de afgelopen jaren vanwege studie, werk of an-
dere zaken er slechts een aantal spelers de overstap maakten zien we nu erg weinig ‘afvallers’. Belang-
rijkste reden hiervoor is het plezier in voetbal en de goede opzet en organisatie die wij hun bieden, wat 
wij eigenlijk heel ‘gewoon’ vinden. 
 
Voor de seniorencommissie komt deze (extra) aanvulling op een bijzonder goed moment aangezien er 
nogal wat ‘oudere’ senioren kiezen voor andere activiteiten. Op de zaterdagen hebben de recreatieve 
teams het steeds moeilijker om voldoende bezetting te houden.  
Ook bij onze prestatieve senioren teams is hierdoor een behoorlijke ‘verjonging’ gaande waarbij niet 
iedereen meteen enthousiast is over de onbalans in leeftijd en ervaring die met name in wat ‘stuggere’ 
wedstrijden vaak nodig is om een juist resultaat over de streep te trekken. 
Wij vinden dit een mooie ONTwikkeling, inderdaad met vallen en opstaan met wel met de ambitie en 
intentie om te voetballen naar onze mogelijkheden, goed voetbal zal zich uiteindelijk uitbetalen. 
 
Bij de jongste pupillen zijn we het seizoen 2018/2019 gestart met een ‘interne competitie opzet’ om de 
nieuw ingestroomde jeugd O7 en O8 op gepaste wijze kennis te laten maken met het voetbal en niet, 
zoals voorgaande jaren meteen als team in te schrijven in een KNVB competitie. Het begeleiden van 
zowel de spelertjes als de ouders bij deze opzet is zeer goed ontvangen. Absoluut een geslaagde 
nieuwe opzet met een prima samenwerking tussen de coördinator en de trainers en ons Hoofd Oplei-
dingen. 
 
De technische commissie blijft de komende seizoenen evalueren en waar nodig ‘bijschaven’ om alle 
leden conform het technische beleid een gezond , sportief en vooral plezierig voetbalklimaat te kunnen 
bieden. 
De TC bestaat uit afgevaardigden van de JC en de SC; voorzitter van de Technische Commissie en te-
vens bestuurslid technische zaken is Peter Bakker. 
 
8. Consul 
Consul was Gerk Kooi. Onze consul had niet een heel druk seizoen. Met twee kunstgrasvelden kon het 
B veld (natuurgras) af en toe worden ontzien. 
 
9. Seniorencommissie  
De Seniorencommissie bestond uit de volgende personen: Johan Feddema (voorzitter), Lolke Rozema 
en Ed van Hunnik (Technische zaken), Sjouke Binnema (Wedstrijdzaken /wedstrijdsecretaris) en 
Remco Hamstra (coördinatie scheidsrechters). 
 
10. Jeugdcommissie 
De jeugdafdeling van ONT groeit, tegen de landelijke trend in, nog steeds!. Waar voorheen de jongste 
categorie een grote toename van leden laat zien, weten wij de oudere jeugd ook goed binnen boord te 
houden. Zowel van jongens als van meisjes. Het is een uitdaging om dat allemaal in goede banen te 
leiden en vooral ook te houden.  Alleen met z’n allen maken we van ONT een club waar we trots op 
kunnen zijn en behouden voor de toekomst.  
 
Leden jeugdcommissie:  
Uilke Jongsma:   - voorzitter   
Annemien van der Veen:   - secretariaat jeugdcommissie 
Dave Bakker:   - coördinator JO8 /JO9/JO10 
Mattie Vaatstra:   - coördinator JO11/JO12 
Pieter van der Veen:   - coördinator JO13/JO14/ JO15 
Robert Wagter:   - coördinator JO17/JO-19 
Marco van de Vooren:   - coördinator MO15/MO17 
Peter Hoekstra:   - coördinator MO11/MO13 
Peter Bakker:   - wedstrijdsecretaris/jeugdzaken 
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Vrijwilligerscommissie 
De vrijwilligerscommissie bestond dit seizoen uit Peter Weersma.  
 
Dit seizoen werden benoemd tot vrijwilliger met bijzondere verdienste : Sjoerd 
Riemersma, Annemien van der Veen, Jacob van Dijk, Geppie Haanstra, en de 
familie Jongsma (Uilke, Miranda, Anneke, Wytze en Hendrik). 
 
11. Redactiecommissie 
De redactiecommissie bestond uit de redactieleden Johan Feddema, Sjouke Walinga, en Gosse-Jorrit 
Kooistra. Chris Dalm coördineerde de verspreiding. Wel en Wee verscheen vier keer (oplage plm. 435 
exemplaren). 
 
12. Internetcommissie 
De ONT site is een belangrijk communicatiemiddel binnen ONT. Nieuwtjes, wedstrijdverslagen, wed-
strijdaankondigingen, van alles passeert de revue. Webmaster is Sjouke Walinga. 
 
Bezoekersaantallen 
Jaar totaal jaar gemiddeld per dag 
2010 141.331 383  
2011  146.232 400 
2012  148.240 406 
2013 148.628 407 
2014 150.900 413 
2015 153.768 421 
2016  143.568 393 
2017 126.081 345 
2018 123.925 340 
2019 (tot en met 8/11) 104.003 337 

ONT gebruikt ook Facebook als communicatiemiddel. De site en Facebook vullen elkaar prima aan en 
gezamenlijk wordt een breed ONT publiek bereikt. 
 
13. Activiteitencommissie 
De commissie bestond uit voorzitter Tineke Terpstra., Arjan Kamstra, Freddy Jelsma en Minke van 
der Kooi. 
 
14. Commissie ONT Autobedrijf Wilkens seniorentoernooi  
De commissie bestond uit, Pier Ybema, Peter van der Ploeg, Jeen Visser, Willem Dijkstra, Sjouke Wa-
linga, aangevuld met Peter Weersma/kantinecommissie 
 
15. Commissie gebouwen en velden 
Voorzitter a.i.: Jeen Visser 
Algemeen: Meint Riemersma 
De werkzaamheden van het afgelopen jaar zijn gedaan door medewerkers van en NadZ (Niemand aan 
de Zijlijn) en vrijwilligers van ONT. 
 
16. Sponsorcommissie 
De commissie bestaat uit slechts: Monique Terpstra, Eddy van der Let, Wim Postma en Jeen Visser. 
 
17. Kantinecommissie 
De bestellingen worden gedaan onder auspiciën van Folkert Wilkens i.s.m. Johannes Zijnstra en 
Menno Tjeerdsma.  
De planningen: 
Maandag, dinsdag en vrijdag: Menno Tjeerdsma 
Woensdag: Tom Vink 
Donderdag: Jeen Visser 
Zaterdag: Folkert Wilkens 
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Peter Weersma, Monique Terpstra en Jeen Visser coördineren de verdere activiteiten vanuit en namens 
het bestuur. 
 
18. Kledingcommissie en materiaalbeheer 
De kledingcommissie werd gevormd door Japke van der Meulen en Annemien van der Veen. Auke 
Posthumus heeft de commissie verlaten. Materiaalbeheer wordt gedaan door Meint Riemersma. 
 
19. Grote Clubactie 
Ieder jaar wordt door v.v. ONT deelgenomen aan de Grote Club Actie. Van 
ieder verkocht lot gaat er € 2,40 naar de pot algemene middelen en komt 
mede ten goede van de jeugd.  
Vanaf seizoen 2017/2018 is gestopt met de verkoop van loten door de leden. 
Reden: ieder jaar brengt dit méér en méér werk en begeleiding met zich mee, 
terwijl de resultaten van de "losse" verkoop ieder jaar fors terugvielen. 
Daarom is besloten om ook bij de jeugd de afname van loten verplicht te stellen, in plaats van loten 
verkopen. Per saldo is de opbrengst lager dan voorheen, maar organisatorisch is het zo wel vol te hou-
den. 
 
De opbrengst van de GCA is € 2.064 geworden. 
 
20. Rommelmarkt en Sportdag 
De commissie bestond uit: Piet Hoekstra, Marcel Terpstra, Rutmer Dam, Murkje Wilkens, Joke Rie-
mersma-Steerenberg, Richard Paulusma, Martin van der Velde, Froukje Riemersma, Eddy van der Let 
en Willeke Kooistra. In het seizoen 2018/2019 werd er geen rommelmarkt/sportdag georganiseerd. 
 
21. Stichting Beheer Clubhuizen (SBC) 
Zitting hebben: 
ONT: Monique Terpstra (penningmeester) en Meint.Riemersma (aftredend 2019), nieuw, Tom Vink                    
KC: Evie Riemersma (aftredend 2018), nieuw is Betty Elverding 2019 (vz.?) en Remco v.d Heide (se-
cretaris) 
 
22. Supportersvereniging  
Het bestuur van de SV wordt gevormd 
door voorzitter Mattie Jongsma, penning-
meester Daan Posthumus, secretaris Cor-
nelie de Haan en algemeen lid Margriet 
Jager. Secretaris Antsje Steenstra heeft af-
scheid genomen van de commissie. 
 
 
23. Commissie benoeming ereleden en leden van verdienste  
Sinds het seizoen 2010/2011 worden ereleden en leden van verdienste benoemd. Die benoeming ge-
schiedt op basis van een aantal “voorwaarden” waaraan de te benoemen leden moeten vol-doen. Dit 
seizoen werd Peter van der Ploeg benoemd tot Lid van Verdienste. 
 
De commissie bestond uit Andries Peereboom, Jappie Paulusma, Jan Andries Kooistra, Jan van der 
Ploeg en Johan Feddema. 
 
24. Commissie Duurzaamheid 

De commissie duurzaamheid bestaat uit Jantie van der Laan, Meint Riemersma en 
Jeen Visser. 

 



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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Kantinediensten 
 
De indelingen voor de kantinediensten vind je op 
de site: 
www.vvont.nl >Clubinformatie>Kantinezaken. 
Op de homepage staan de diensten voor de maan-
dag-, dinsdag-, vrijdagavond en zaterdag ver-
meld. 
 

In geval van verhindering op maandag-,  dinsdag- 
of vrijdagavond, in alle gevallen zelf onderling 
ruilen en regelen. Wijzigingen mailen aan Menno 
Tjeerdsma: m.tjeerdsma@tele2.nl. 
 
De kantinecommissie 

 
 
Van de ledenadministratie 
Nieuw  Categorie 
Sanne Lindeboom Drachten MO13 
Sygo van der Berg Drachten JO11 
Jelte van der Schaaf Opeinde Trainingslid 
Siete Mulder Nijega JO9 
Bart de Groot Drachten Senior 
Gerben Jan van Zonneveld Oudega JO18 
Tine van der Molen Nijega MO13 
Nynke Mulder Opeinde MO13 
Wander Hoogeveen Drachten JO10 
Saroya de Vries Drachten Trainingslid 
Lisan Veenstra Drachten MO11 
Willeke Kooistra Drachten Trainingslid 
Riepke Paulusma Opeinde Senior 
Fabian Brink Drachten Senior 
Froukje Riemersma Drachten Trainingslid  
      
Mutatie 
Tjeerd Leistra Opeinde Trainings > ondersteunend 
 
Bedankt 
Andre van der Wal Oudega Senior 
Yanisha Reitzema Opeinde MO19 
Jannie Groos Opeinde Dames 
Jesse de Vries Oudega JO10 
Henk de Groot De Tike Ondersteunend 
Jarno de Vries Oudega JO11 
Niels Kloosterman Drachten JO13 
Sjoerd Venema Groningen Senior 
Elske Adema Oudega MO15  
 
 
 
 

Koop bij/doe zaken met onze sponsors. 
Zij steunen ONT. 

Wij steunen onze sponsors!! 

  

http://www.vvont.nl/
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Demografische ontwikkelingen 
 
Ondanks de negatieve invloeden van de demo-
grafische ontwikkelingen, (nog) positieve ont-
wikkelingen bij ONT. 
Tot 2040 staan Nederland grote demografische 
veranderingen te wachten, zoals: 
• de vergrijzing,  
• de bevolkingskrimp, met name bij jongeren, 

die nu al in delen van het land optreedt.  
 
Deze ontwikkeling heeft ook verregaande gevol-
gen voor, naast o.a. de scholen, de sportverengin-
gen.  
Het bestuur van ONT volgt jaarlijks deze ontwik-
keling op de voet om voortdurend hierop te anti-
ciperen qua beleid en voortdurend haar beleid 
erop aan te passen.  
 
Ook de demografische coach van de KNVB, die 
de demografische ontwikkelingen in de betref-
fende gemeenten afzet tegenover iedere club, 
geeft al jaren aan dat het ledental bij ONT da-
lende zou moeten zijn en de komende jaren ook 
dalende zal blijven, bij ongewijzigd beleid. Dit 
geldt overigens voor alle Smallingerlandse voet-
balverengingen.  
Helaas zien wij bij meerdere verenigingen in de 
buurt dat de KNVB cijfers ook uitkomen. Voor 
een aantal zal dat bedreigend kunnen zijn om hun 
ambities naar de leden toe te kunnen blijven uit-
oefenen.  
 
Dit willen wij bij ONT persé NIET laten gebeu-
ren. Iedere vereniging heeft namelijk een basis-
omvang nodig om zowel prestatief alsook recrea-
tief voetbal te kunnen blijven bieden naast de 
noodzaak om continuïteit te kunnen garanderen. 
Steeds meer kleinere verengingen hebben het fi-
nancieel erg zwaar!!! 
 
ONT heeft (vanzelfsprekend) deze negatieve ont-
wikkelingen nooit willen accepteren omdat wij 
van mening zijn dat je, door een goed beleid te 
voeren, deze ontwikkeling jarenlang kunt voor-
komen. En zie daar het bewijs dat bij ONT al ja-
ren geleverd wordt. Namelijk ONT groeit en 
bloeit nog steeds. 
 
Ondanks de feiten dat er steeds minder kinderen 
komen (zie de voorbeelden van de fuserende 
scholen), slaagt ONT er nog steeds in om ook aan 
de onderkant (jongste jeugd) te groeien. Hier ligt 
de basis van iedere sportvereniging. De voetbal-
school speelt hierin ook een goede rol.  
 

Toch merken we dit seizoen voor het eerst ook 
bij ONT dat we met een afnemende groei te ma-
ken hebben. Dus ook duidelijk een negatieve in-
vloed van de demografische ontwikkelingen. 
Binnen ONT zijn we ons extra aan het beraden in 
hoeverre wij hier nog extra invloed op kunnen 
krijgen door én aan de instroomkant extra leden 
te kunnen werven én aan de uitstroomkant extra 
maatregelen kunnen nemen om deze te kunnen 
beperken. Suggesties zijn hierbij zeer welkom. 
 
Sowieso willen we meer talenten creëren binnen 
het trainerskorps maar ook de bestaande kwalitei-
ten zien te verbeteren waardoor er nog meer een 
situatie zal worden gecreëerd dat de leden het 
meer en meer leuk blijven vinden om te willen 
blijven voetballen bij ONT. 
 
Daarnaast zullen we blijven werken aan het hand-
haven en daar waar mogelijk verbeteren van de 
kwaliteit en positie van: 
• technisch beleid 
• boeien binden van onze leden en achterban 
• randvoorwaarden 
• accommodatie 
• concurrerende contributie 
• aantrekkelijke sociale verzamelplaats in kan-

tine 
• hoe om te gaan met individualisering van de 

maatschappij 
• hoe om te gaan met toenemende behoefte aan 

flexibilisering aan leden/ouders zijde 
• grote schare vrijwilligers die de zaakjes goed 

regelen 
• open club gedachte 
• duurzaamheidsbeleid 
• normen en waarden 
• verdere versterking van de financiële positie  
• positief imago: "ONT is meer dan alleen voet-

bal" 
 
Als het gaat om de accommodatie en mogelijke 
capaciteitskrapte in de toekomst, zal dit  worden 
opgelost door een verdergaande afnemende groei 
en wellicht een stabilisering van het ledental en 
naar de verdere toekomst eerder de zorg over een 
dalend aantal leden, en met name "hoe we dat 
moeten voorkomen". Ook hier houdt ONT voort-
durend de ontwikkelingen en prognoses nauw-
keurig in de gaten. 
  
ONT heeft dit seizoen laten zien dat ONT in staat 
is om voor zo goed als alle 37 teams leiders en 
trainers geregeld te krijgen. Kwantitatief redelijk 
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goed geregeld maar kwalitatief moet het beter, 
zie ook bovenstaande. 
 
Ik heb gemeend de lezer hiermee een kijkje te 
hebben gegeven in een onderdeel van het beleid 
waar ONT mee te maken heeft.  

De grafiek hieronder laat de groei van ONT zien 
tot en met einde vorig seizoen. 
 
Jeen Visser, voorzitter algemeen bestuur 

 

 
 
 

Grote Clubactie 
 
Ook dit jaar doet v.v. ONT weer mee met de 
Grote Clubactie. De Grote Clubactie is een loterij 
voor het Nederlandse verenigingsleven om in-
komsten te werven door middel van het verkopen 
van loten. De prijs van 1 lot is € 3,00. Maar hier-
van is maar liefst € 2,40 (oftewel 80%) voor de 
vereniging bestemd.   
ONT kan het extra geld dat deze actie oplevert 
goed gebruiken. Er zijn altijd wensen op voetbal-
gebied maar ook op verbeteren van de randvoor-
waarden. 
 
De bedoeling is dat de club zo veel mogelijk lo-
ten verkoopt. Dit wordt als volgt gedaan: 
• bij de senioren (ook dames) wordt automa-

tisch drie loten afgeschreven van hun reke-
ningnummer.  

• bij de A, B en C-junioren en bij de pupillen 
wordt automatisch twee loten afgeschreven 
van hun rekeningnummer.  

 
Op 11 december 2019 is de trekking van de 
Grote Clubactie. Via www.clubactie kun je chec-
ken of je een prijs gewonnen hebt. Let op !! De 
lotnummers staan op het bankafschrift bij de in-
casso genoemd. Op de site van ONT zullen we  

 
tegen die tijd de prijswinnende loten vermelden. 
De prijzen zijn de 
moeite waard, dus 
check vooral uw lot. De 
hoofdprijs is maar liefst 
€ 100.000 
 
In het verleden hebben een aantal gezinnen heb-
ben aangegeven dat zij liever niet mee deden aan 
een kansspel en namen toen het initiatief om v.v. 
ONT een kleine gift te doen toekomen. Wij heb-
ben als vereniging hier begrip voor en stellen het 
zeer op prijs dat er een alternatief geboden werd 
dat ook de vereniging steunt.   
 
Superloten 
Ook dit jaar is het weer mogelijk om als team of 
als sponsor een superlot te kopen. Een superlot 
kost € 150 en bestaat uit 50 reguliere lotnum-
mers.  Er is een aparte prijs voor verkochte super-
loten. Een Superfeest op het sportpark t.w.v.  
€ 5.000 
 
Penningmeester 
Monique Terpstra 
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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

17.30 - 18.00
18.00 - 18.30
18.30 - 19.00
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21.00 - 21.30

A1 A2 A3 A4 C1 C2 C3 C4 D1 D2 A1 A2 A3 A4 C1 C2 C3 C4 D1 D2

16.00 - 17.00
17.00 - 17.30
17.30 - 18.00
18.00 - 18.30
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20.00 - 20.30
20.30 - 21.00
21.00 - 21.30
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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

Westersingel 2, Drachten
www.vanoudsmeubelen.nl

Chinees Specialiteiten 
Restaurant

Azië Drachten
Noordkade 112, Drachten

0512-51 79 79

Volg H. Kooijker
Timmer-, Metsel-

en Lijmwerken
op Facebook!



CO-SPONSORS

www.haiteladministratie-advies.nl

www.autobedrijf-idzenga.nl

Kapsalon voor Hem en Haar!

Winkelcentrum Noorderpoort, gratis parkeren!

Geopend van maandag t/m zaterdag.
Bel voor een afspraak tel.nr. 0512 - 54 04 06.

Of boek online via www.1kapper.nl.
www.hemenhaarsalon.nl

Markt 4, Drachten
www.hypotheek-drachten.nl
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Van de Jeugdcommissie 
 
Het najaarseizoen is al weer halverwege en het 
eind van het jaar is al weer inzicht. De JC is tot 
nu toe tevreden met het verloop van dit seizoen. 
Alle teams spelen hun wedstrijden en er wordt 
wekelijks getraind. Dit lijkt vanzelfsprekend 
maar helaas is tegenovergestelde waar.  
 
Toch zijn er altijd wel een paar incidentele zaken 
waar wij onze ogen niet voor mogen sluiten en 
gaan graag in gesprek, om het voor iedereen zo 
aangenaam mogelijk te maken. Uiteraard wil ik 
hierbij aangeven dat dit niet altijd lukt, simpel-
weg omdat ONT draait op (een beperkt aantal) 
vrijwilligers die zich naast hun eigen (drukke) 
baan en gezinsleven toch zoveel mogelijk inzet-
ten voor de club. Onder andere hierdoor en het 
gewoon weg niet kunnen invullen van alle per-
soonlijke wensen. 
 

Wat altijd wel onze zorgen baart, is dat jeugd 
spelers halverwege het seizoen hun lidmaatschap 
beëindigen. Dit brengt met zich mee dat teams 
met een tekort aan spelers komen te zitten waar-
door er weer onderling geschoven moet worden. 
Nu begrijpen wij best dat het voetbalplezier min-
der wordt wanneer je besloten hebt dat wilt stop-
pen. Wij zouden graag zien dat je met ons mee 
denkt en kijkt naar de mogelijkheden over wat 
misschien anders kan. Wat er mogelijk anders 
zou kunnen, kan mede door jou of jouw ouders 
best tot stand komen, mits het de club niet schaad 
en of een reëel doel is of kan zijn. In overleg is 
veel mogelijk, samen komen wij dan tot de mooi-
ste oplossingen. Voetballen is en blijft een team-
sport, zowel op het veld als op bestuurlijk niveau. 
 
Voorzitter Jeugdcommissie, 
 
Uilke Jongsma 

 
 
Jeugd Spelers Raad, is tevreden met het behaalde resultaat 
De JSR is vorig seizoen in het leven geroepen om 
meer te weten komen waar de spelers van ONT 
behoefte aan hebben. De JSR is samengesteld 
vanuit de teams O15 t/mO19 en zal dit jaar uitge-
breid worden met aanvoerders uit de nieuwe 
teams O15 t/m O19. 
 
 
Onder het motto “goed kan altijd beter” is er in 
het voorjaar van 2019 een eerste bijeenkomst van 
de JSR geweest waar veel actie punten richting 
het bestuur zijn gedaan. Deze actie punten heeft 
bestuur meteen opgepakt en enkele actie punten 
zijn dezelfde week al aangepakt.  
Enkele actie punten zullen wij met jullie delen, 

• Warmere douches na het trainen ‘s 
avonds.  

• Beter lees en vindbaarheid van het infor-
matiescherm.  

• Thee i.p.v.. ranja bij koud weer. 
• Ruimte voor de trainingsgoals. 
• Het B-veld is te hobbelig 

 
Al deze punten zijn meteen opgepakt door de 
commissies die daar verantwoordelijk zijn. Ook 
zijn er punten ingebracht die minder eenvoudig 
op te lossen zijn, zoals,  

• Een betere plek vinden van het panna-
kooi 

• Betere hekken om het B-veld. 
• FIFA Playstation toernooi. 
• Voetbaltoernooi/-kampen 

Dit zijn weer wat lastigere punten om meteen te 
organiseren en daarbij zijn de spelers zelf ook no-
dig om een aantal van deze punten te organiseren. 
 
Tijdens ons tweede bijeenkomst in oktober ’19 
hebben wij dit als JSR geëvalueerd en wij zijn 
best tevreden met het behaalde resultaat. Daar-
naast zijn er weer een tweetal nieuwe actiepunten 
aangedragen zoals onder andere het voetbaltenue. 
Dit zal duidelijk zijn dat dit niet 1,2,3 veranderd 
kan worden maar zeker meegenomen wordt in de 
aanschaf van nieuwe kleding. 
 
Zoals jullie kunnen lezen, wordt de JSR serieus 
genomen en zijn wij ook voornemens om dit sei-
zoen vier keer bij elkaar te komen. Twee keer in 
het najaars-seizoen en twee keer in het voorjaars-
seizoen. De JSR bestaat uit aanvoerders van de 
bovenbouw (JO15 t/m JO19) afgesproken is dat 
de zittende leden van afgelopen seizoen mogen 
aanblijven en dat wij de nieuwe aanvoerders van 
de nieuwe teams (seizoen 2019/2020) vragen om 
zitting te nemen in de JSR. Alles op vrijwillige 
basis natuurlijk. 
 
Mocht jij als speler nu ook een opmerking heb-
ben en denken dat kan beter bij ONT,  dan kan je 
via jouw aanvoerder dit kenbaar maken, die dit 
vervolgens weer deelt met de JSR. Overigens 
mag dit ook gedeeld worden met ondergetekende 
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Mocht je met een vraag zitten of iets onder de 
aandacht willen brengen, laat het weten via jouw 
aanvoerder of aan de onderstaande JSR leden: 
 
Wytze Jongsma 
Thijs van den burg 
Siemen v.d. Velde 
Jort Tibbesma 
Allard Bakker 

Joëlla Jelsma 
Sanne Jansma 
Tjerk Koops  
Uilke Jongsma 
 
Namens de JSR, 
Voorzitter Jeugdcommissie, 
 
Uilke Jongsma 

 
 
Ongewenst gedrag niet                getolereerd! 
 
De afgelopen tijd zijn we in onze nabije (sport) 
omgeving geconfronteerd met een aantal inciden-
ten op en rondom de velden. De oorzaak: onge-
wenst gedrag, zowel in- als rondom de velden. 
 
Op sportpark Douwekamp hebben we (gelukkig) 
over het algemeen een prettige sfeer en goede 
verstandhouding met onze gasten voor, tijdens en 
na de wedstrijden, dit willen wij uiteraard ook 
graag zo houden.  
Om ongewenst gedrag en daaraan gerelateerde 
incidenten te voorkomen ofwel tijdig te signale-
ren, zijn betreffende incidenten besproken binnen 
het bestuur en het bestuur is hier duidelijk in: 
 
• ongewenst gedrag wordt totaal NIET geac-

cepteerd en sancties zullen worden geno-
men 

• de scheidsrechter heeft letterlijk de leiding 
(lees "is de baas") in het veld en kan ook 
bepalen of een wedstrijd gestaakt wordt 

• het bestuur staat ten alle tijde achter de be-
slissingen die de scheidsrechter neemt in-
zake ongepast/ongewenst gedrag in en 
rondom de velden 

 
ONT heeft zeven gouden regels gemaakt en 
waakt hierover, dat deze regels ook gehanteerd 
worden. 
 
Ook willen wij een ieder met klem vragen dat, 
wanneer er signalen zijn van ongewenst gedrag; 
meld dit direct bij de dienstdoende persoon (za-
terdagsmorgens meestal een JC lid) en of een 
aanwezig bestuurslid. Hij/zij zal dan ook direct 
bijstand/ondersteuning verlenen. 
 
Indien aanvullende vragen of anderszins behoefte 
op nadere toelichting, graag reageren naar onder-
getekende of collega bestuurslid. 
 
Namens algemeen bestuur 
 
Jeen Visser, voorzitter 
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Op de middenstip (nummer 381) 
 

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. Bewonde¬ring 
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. Kantoorbaan of boer worden 
36. Favoriete positie in het veld 
37. Links- of rechtsbenig 
38. Domino pizza of stamppot van mem 
39. Ambitie als voetballer 
40. ONT 1 mist routine 
41. Kunstgras of natuurgras 
42. www.vvont.nl 
43. Tip voor Wel en Wee 
44. Volgende "Middenstip"  

Keimpe Jacobi 
Nijega 
20 
- 
- 
Multimerk Werkplaats 
Voetballen, uitgaan en wat leuks doen met vrienden 
en familie 
Veronica Inside, 60 days in  
Vind eigenlijk alles wel leuk 
Netflix 
Wel en Wee 
Pizza 
Bier, Ice tea 
Hopelijk later 
Heerenveen 
Feyenoord natuurlijk 
Speler A-selectie 
Ik zou het niet beter kunnen doen. 
Sneekweek / Lloret de mar 
Leuke baan met een leuk gezin 
Beppe Anna 
Partijdige vlaggers 
Mooi dat ze er zijn 
Paardrijden 
Sociaal 
Roken 
Voetbal trips naar Borussia Dortmund 
Lloret de mar 1e avond… 
Marco Reus 
Parachutespringen  
Consumpties in de kantine hoeven niet duurder 
Vrijwilligers 
Lekker zo doorgaan 
Leven en laten leven 
Beide niet 
Verdedigende middenvelder 
Maakt mij niks uit 
Dan toch een pizza, tenzij het stamppot zuurkool is 
Lekker voetballen  
Ik vind dat wij daar als jonge ploeg al aan werken 
Als er maar goed op te voetballen valt 
Elke dag even checken 
Geen tips 
Eric Kuipers 
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an de Technische Commissie 
 
Het nieuwe voetbalseizoen is alweer zo’n drie 
maand oud, de competities draaien volop en er 
wordt volop ‘doorgebekerd’ bij ONT, met leuk 
voetbal en vooral met veel plezier. 
Een veel gehoorde opmerking: “Waarom heeft 
het team van onze zoon/dochter (….) niet ook 
zo’n goede trainer als het team van (….) want 
hij/zij doet het zo leuk…?” 
Ondanks het nog altijd groeiend aantal 
(jeugd)teams zijn we er dit seizoen in geslaagd 
onze technische staf, trainers, coaches en begelei-
ders bijna volledig voor alle teams ingevuld te 
hebben. We zijn er nog niet helemaal (ten tijde 
van dit schrijven red.), in vergelijk met onze 
buurtverenigingen en ook gelet op de landelijke 
cijfers doen wij het bijzonder goed waarbij de 
vraag: hoe komt dat? 
 
Hoe komt het dat ONT zo goed bekend staat als 
het gaat om organiseren, faciliteren en motive-
ren? 
In het algemeen bestuur houden we ons met 
name bezig met het voorzien in alle noodzake-
lijke benodigdheden, zodat onze leden met ple-
zier hun sport kunnen uitoefenen. Een juiste mix 
aan kwaliteiten en kennis functioneert prima, 
echter zou erg weinig tot stand brengen zonder de 
grote schare vrijwilligers (met én zonder vergoe-
ding…) die wekelijks en soms dagelijks hun bij-
drage leveren. 
Een groot aantal mensen met een grote diversiteit 
aan ideeën, over de politiek, over de samenleving 
én natuurlijk ook over voetbal. En dat is prima, 
sterker nog, als we allemaal hetzelfde zouden 
denken was er 57 jaar geleden waarschijnlijk niet 
een v.v. ONT opgericht.  
Het zou natuurlijk fantastisch zijn om alle teams 
te kunnen voorzien van een trainer die didactisch, 
pedagogisch én voetbaltechnisch op hetzelfde ni-
veau staat. We weten ook dat dit gewoon niet 
haalbaar is, wij streven ernaar om zoveel moge-
lijk eigen mensen op te leiden die in basis de 
kwaliteiten hebben om op een goede manier trai-
ning te kunnen geven. 
 
Vanuit het technisch beleid is er ook het streven 
om op een eenduidige en gelijke manier om te 
gaan met trainingen en wedstrijden. Hierbij staat 
de speler en zijn/haar ontwikkeling centraal. De 
trainers en leiders zijn er om deze zo goed moge-
lijk te stimuleren en faciliteren. De club om deze 
omgeving zo optimaal mogelijk in te richten. Dit 
vraagt een goede afstemming tussen trainers en 
leiders gericht op éénzelfde gedachte. Bij het trai-
nercorps begint deze gedachte ook echt te leven 

en zien we trainers die 2/3 jaar geleden nog wat 
sceptisch waren over de gekozen weg nu enthou-
siast meegaan in de flow. Mooi om dit te zien 
ontstaan en het biedt enorm veel perspectief voor 
de toekomst. 
 
Inmiddels wacht er een volgende uitdaging: hoe 
krijgen we iedereen op Douwekamp op eenzelfde 
wijze enthousiast met dezelfde beleving: hoe 
gaan we onze ONT gedachte uitrollen bij ieder-
een die niet direct betrokken is maar toch deel 
uitmaakt van onze ONT familie…?  
We hebben het over onze voetbalcultuur. We 
gaan de komende maanden op ons mooie sport-
park aan de slag om onze voetbalcultuur meer le-
vend te maken. En dan hebben we het niet alleen 
over (de wijze van) voetballen, maar ook bijvoor-
beeld hoe je met elkaar omgaat voor/tijdens/na 
het voetballen, hoe je het beleeft en hoe je ervan 
geniet. Wanneer je het hebt over SC Heerenveen 
dan heeft iedereen het meteen over de leuke sfeer 
in het Abe Lenstra stadion en vervolgens over 
hoe slecht ze weer hebben gespeeld(…of niet in 
die volgorde…?), bij SC Cambuur een heel an-
dere cultuur die absoluut niet minder leuk is en 
zo willen we ook graag een (cultuur)beleving la-
ten ONTstaan op Douwekamp. 
Wij hopen hiermee iedereen nog enthousiaster te 
maken over datgene wat we bij v.v. ONT graag 
willen doen: onze leden in een mooie, gezonde 
omgeving zo goed mogelijk en met veel plezier 
voetbal te laten beleven. 
 
Veel voetbalplezier gewenst in het komend sei-
zoen, 
 
Met sportieve groet, 
Peter Bakker 
Technische Commissie 

 

 

 

 

 

 

 



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

Alles 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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Van de vrijwilligerscoördinator 
 
Commissie sportveiligheid  
ONT is een ambitieuze vereniging die z’n zaakjes 
goed voor elkaar wil hebben en steeds wil verbe-
teren. Daarbij leren we ook graag van andere ver-
enigingen.  
Een voorbeeld hiervan is de recent opgerichte 
commissie sportveiligheid  
 
Pieter van der Veen, overgekomen van vv Drach-
ten en tegenwoordig ONT´s  JO13-JO15 coördi-
nator, kwam met de vraag waarom er bij ONT op 
zaterdag geen EHBO’er aanwezig is. Bij vv 
Drachten en bij Drachtster Boys is dat wel het ge-
val. Navraag leerde dat deze verenigingen 
EHBO’ers inhuren, hetgeen op jaarbasis een paar 
duizend euro kost. Toen we daarover nadachten 
kwamen we tot de conclusie dat de aanwezigheid 
van EHBO’ers op zaterdag (vooral tijdens de 
jeugdwedstrijden) bij ONT eigenlijk ook wel zeer 
gewenst is. De invulling willen we echter niet 
met ingehuurde krachten doen, maar liever met 
eigen mensen. Er zijn bij ONT waarschijnlijk 
vele 10-tallen leden en ouders met EHBO, BHV 
en/of AED kennis. Wat echter ontbreekt is in-
zicht wie dit zijn en op welk moment ze bij ONT 
aanwezig zijn.   
 
De commissie sportveiligheid o.l.v. Alie Prins 
(IC verpleegkundige en moeder van JO8 speler 
Jildert), gaat nu inventariseren welke leden/ou-
ders een EHBO, BHV of AED achtergrond heb-
ben, en gaat kijken of er een soort ‘rooster’ opge-
steld kan worden zodat we elke zaterdag een ei-
gen “EHBO’er” aanwezig hebben. Binnenkort 
worden hiertoe alle ONT senioren, ouders van 
jeugdleden en vrijwilligers benaderd.  

    

Naast 
het opzetten van een “EHBO poule” gaat de com-
missie in de winterstop een cursusavond ‘basis 
EHBO’ organiseren voor leiders, trainers en kan-
tine-medewerkers, en bij voldoende belang-
stelling ook een cursusavond AED gebruik. Om-
dat dit alles vrijwilligerswerk is, zal het niet mor-
gen allemaal geregeld zijn, maar we maken dit 
seizoen in ieder geval een start.  
    
Leden gezocht 
Op dit moment bestaat de commissie sportveilig-
heid uit Alie Prins en Joukje Westra (van EHBO 
Drachten). Ter versterking van de commissie 
zoeken we nog twee extra leden. Lijkt dit je leuk 
en heb je affiniteit met het onderwerp, meld je 
dan. Dit kan per mail : sportveiligheid@vvont.nl 
of bij ondergetekende. 
 
Peter Weersma (vrijwilligerscoördinator vv 
ONT) – tel/app 06-5343 8648    

 
 
100 NIEUWE SCHEIDSRECHTERS 
Spelers A- en B-selectie en JO19 gaan (jeugd)wedstrijden fluiten 
Bij de meeste verenigingen is het gebruikelijk dat 
senioren en junioren (jeugd)wedstrijden fluiten. 
Bij veel verenigingen is dit zelfs verplicht. ONT 
kende zo’n verplichting tot nu toe niet. Dat gaat 
echter veranderen.  
 

Jaarlijks worden bij ONT ongeveer 500 thuis-
wedstrijden en een aantal toernooien gespeeld. 
Ca. 30 wedstrijden daarvan staan onder leiding 
van een KNVB scheidsrechter. Voor de overige 
ca. 470 wedstrijden zijn clubscheidsrechters en 
spelbegeleiders nodig. In cijfers : 

 
Wedstrijden met spelbegeleiders (jeugd, O8 – O9 teams) Kwart veld Ca. 100 
Wedstrijden 8x8  (jeugd, O10 – O11 teams) Half veld Ca. 100 
Wedstrijden 11x11 (jeugd, O12 t/m O17-2 teams) Heel veld Ca. 160 
Wedstrijden 11x11 (senioren, O19, O17-1 teams) Heel veld Ca. 110 
Wedstrijden o.l.v. KNVB scheidsrechter (ONT1/ONT2) Heel veld Ca. 30 

 

mailto:sportveiligheid@vvont.nl
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Door de groei van ONT, en de vergrijzing van 
ons vaste scheidsrechterkorps is het nodig om 
(veel) nieuwe scheidsrechters te werven, en ont-
komen er we niet langer aan om verplichte fluit-
beurten in te voeren voor senioren, O19 en O17 
spelers en speelsters.   
 
Als eerste stap hebben we onze A-en B-selectie- 
en JO19-1 spelers hierover geïnformeerd, en zijn 
we begonnen hen als scheidsrechter in te rooste-
ren. Later gaan we deze verplichting ook uitbrei-
den naar de overige senioren, JO19-2 en JO/MO 
17 spelers en speelsters. Alleen spelers en speel-
sters die leider of trainer zijn van een (jeugd)team 
zijn vrijgesteld van deze verplichte fluitbeurten. 
 
Bij het inroosteren houden we rekening met erva-
ring. Zo zullen beginnende scheidrechters vooral  
ingezet worden op “lichtere wedstrijden”, op 
toernooien, of soms ook als spelbegeleider bij de 
O8 en O9.  
 
Het fluiten van wedstrijden kan voor (begin-
nende) scheidsrechters best lastig en behoorlijk 
spannend zijn; wij vragen leiders, coaches én pu-
bliek om deze scheidsrechters zowel voor, tijdens 

als na 
de wed-
strijd te 
steunen 
en res-
pect te 
hebben 
voor 
hun op-
treden 
en be-
slissin-
gen.    
 
Wij wensen alle (beginnende) scheidrechters veel 
succes en plezier bij het fluiten, en bedenk, nie-
mand is perfect, iedereen kan fouten.  
 
Heb je vragen, suggesties en/of verbeterpunten; 
laat het ons weten Remco Hamstra (scheidsrech-
terscoördinator v.v. ONT) – Tel/app 06-2233 
0261  
Peter Weersma (vrijwilligerscoördinator v.v. 
ONT) – Tel./app 06-5343 8628 

 
 
ONT senioren zetten zich in als scheidsrechter of jeugdtrainer 
Zoals eerder in de nieuwtjes te lezen was worden 
ONT senioren en O19/O17 junioren dit seizoen 
“verplicht vrijwillig” ingezet als scheidsrechter of 
leider/trainer van een (jeugd)team. Wie deze we-
ken goed om zich heen kijkt ziet dat deze inzet 
langzamerhand vorm begint te krijgen en dat 
steeds meer (selectie)spelers hun steentje bijdra-
gen  
 
Nadat Rinke van der Duim (ONT JO17-1), Ge-
rard Douwsma (A-selectie) en Kornelis Kinder-
man (B-selectie) eerder dit seizoen hun scheids-
rechterdebuut hadden gemaakt, was het in de 
week van de scheidsrechter de beurt aan A-selec-
tie spelers Keimpe Jacobi en Noël Mulder om 
een jeugdwedstrijd in goede banen te leiden. Vol-
gens welingelichte bronnen deden ze dat prima.  

Weliswaar nog niet zo ‘geroutineerd’ als vaste 
speler/scheidsrechters Auke van de Wal, Thimo 
Werkman (beide ONT-3) 
en Thimo Jansma (B-selec-
tie), maar die ervaring komt 
vanzelf.   
 
Niet iedereen kiest er voor 
om aan de slag te gaan als scheidsrechter. Zo 
gaan A-selectie spelers Albert Wijma, Jesper 
Landman en Marten Folkertsma jeugdteams trai-
nen. A/B selectie spelers Hidde Ament, Sjirk 
Ament, Joey Tjeerdsma en Rens van der Voorn 
deden dat al, waardoor we nu zeven selectie spe-
lers hebben die hun kennis en ervaring overdra-
gen op onze jeugdspelers en -speelsters     
 

               

             
( ONT-senioren actief als scheidsrechter of jeugdtrainer )  
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Al met al positieve ontwikkelingen waar we heel 
blij mee zijn. Grote(re) betrokkenheid tussen 
jeugd- en ‘oudere’ spelers, is immers de basis van 
het verenigen. Niet voor niets hanteren we bij 
ONT de slogan “voetballen doen we samen”   

Remco Hamstra (scheidsrechtercoördinator)  
Jan Hulzinga (HTO) 
Peter Weersma (vrijwilligerscoördinator) 

 
 
Week van de scheidsrechter 
Se “week van de scheidsrechter” is bij ONT niet 
ongemerkt voorbij gegaan. En dus waren er bloe-
men voor de  ‘scheidsrechters van dienst’ Minne 
Okkema (niet op de foto), Keimpe Jacobi, Noël 

Mulder, Johan van der Wal, Allard Wagenaar, 
Piet de Boer, Bonne Bosma, Auke van der Wal, 
Rinze Koster, Jacob van Dijk en Guus van Eke-
lenburg (KNVB).    
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Jaap bedankt !! 
Jarenlang was Jaap Salverda bij alle thuiswed-
strijden van ONT1 aanwezig. Met mooi weer, en 
met kl…weer, in goede en slechte tijden. In die 
periode heeft hij veel trainers en spelers zien ko-
men en weer gaan.  
 
Jaap was namelijk de begeleider van de pupil van 
de week. In die functie ontving hij de pupil van 
de week en zijn/haar ouders in de bestuurskamer. 
Hij ging met de pupil van de week voor de wed-
strijd langs bij de spelers in de kleedbox, stelde 
hem of haar voor aan de scheidsrechter, zorgde 
ervoor dat de pupil van de week meeliep in de 
line up, de keeper van ONT1 tijdens de warming 
up op de proef stelde, en tijdens de wedstrijd een 
plaatsje in de dug out van ONT1 had. 
In de rust en na de wedstijd nam Jaap de pupil 
van de week en diens ouders mee naar de be-
stuurskamer voor een hapje en een drankje. Daar-
bij kreeg/krijgt de pvdw een wedstrijdbal gesig-
neerd door alle spelers van ONT1. Voor de 
meeste pupillen van de week en hun ouders was 
dit een onvergetelijke belevenis. Niet in de laatste 
plaats omdat Jaap heel veel over ONT en over 
voetbal kan vertellen.  
 
Begin vorig seizoen gaf Jaap aan dat hij zijn taak 
graag wilde overdragen aan een ander. En dus 
volgde een zoektocht naar een opvolger. Om die 
te vinden was niet zo eenvoudig, maar begin van 
dit seizoen werden Miranda Jongsma en Mylena 
van Dijk bereid gevonden om Jaap op te volgen. 
 
Miranda heeft al een hele waslijst van functies en 
taken binnen ONT op haar CV staan. Zij was, (en 
is inmiddels weer) leider van een jeugdteam, is 
lid geweest van de vrijwilligerscommissie, en 
draait mee in de commissiedienst op zaterdag-
morgen. Mylena daarentegen staat nog helemaal 

aan het begin van haar ‘vrijwilligerscarrière’.  Zij 
speelt sinds 2017 bij ONT. Dit seizoen in MO17-
2, en volgend seizoen hopelijk in MO19. Mi-
randa en Mylena gaan bij toerbeurt de pupil van 
de week begeleiden. Ongetwijfeld gaan ze hun 
eigen invulling geven aan de functie, en dat is 
prima.  
In de afgelopen weken heeft Jaap Miranda en 
Mylena begeleid bij hun eerste optredens als be-
geleider van de pupil van de week. Afgelopen za-
terdag was deed hij dat voor het laatst tijdens de 
wedstrijd ONT1 - Wyckels Hallum.  Jaap blijft 
als ‘invaller/adviseur’ wel beschikbaar.  
 
Jaap bedankt. Miranda en Mylena veel succes bij 
jullie nieuwe functie.  
 
Peter Weersma 
Vrijwilligerscoördinator v.v. ONT 
 

 
v.l.n.r. Jaap Salverda, Mylena van Dijk, Thijs 
Burggraaff (pupil van de week bij ONT – Wykels 
Hallum) en Miranda Jongsma 

 
 

Van de Commissie gebouwen en velden 
 
Nieuwe doeltjes voor ONT 
Gezien de groei, meer vraag naar kleinere doel-
tjes en uitbreiding van de trainingsruimte op het 
korfbalveld, was er behoefte aan méér doeltjes 
van 5 x 2 meter. 
 
Aangezien kwalitatieve goede aluminium doel-
tjes erg kostbaar zijn, hebben we na een lange 
zoektocht twee doeltjes gevonden uit Noord 
Friesland die niet meer gebruikt werden en nog 
bijna nieuw zijn. Een heel forse besparing op de 
anders zo hoge kosten. 

Jan en Oebele Kooistra van De Spikerbak, heb-
ben gezorgd voor een extra lange, geschikte kar.  
Jan en Oebele, DANK daarvoor!!! 
 
Ook zullen er nog zes nieuwe, kleine doeltjes 
worden aangeschaft van 1.20 x 80 cm. Enerzijds 
als vervanging van een aantal zeer oude doeltjes 
en anderszins ook uitbreiding. Er is gekozen voor 
aluminium vanwege het lichte gewicht en de 
duurzaamheid.  
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Al met al een forse investering maar ook weer 
een kwaliteitsslag in ons materiaalbestand. Ge-
lukkig heeft de Supportersvereniging hieraan een 

substantiële bijdrage geleverd zodat dit voor 
ONT draagzamer is geworden. Wij bedanken het 
bestuur van de SV zeer voor deze grote bijdrage. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanschaf extra doeltjes 
Naast het feit dat er inmiddels 2 doelen gekocht 
zijn van 5x2 mtr., zijn er ook 6 gekocht van 1.20 
x 0.80 mtr. op verzoek van onze trainers. Ener-
zijds voor uitbreiding, anderzijds vervangen van 
een aantal oudere. Hiermee willen we de kwali-
teit en kwantiteit op peil houden. 
 
Dat dit een forse investering vergt, is duidelijk. 
Gelukkig heeft het bestuur van de Supportersver-

eniging ONT groots bedeeld met een grote finan-
ciële bijdrage hiervoor. Tevens heeft onze hoofd-
sponsor Bert Haan met één van zijn bedrijven, 
Prima Reclame, ons ook financieel ondersteunt 
door deze doeltjes voor een gesponsorde prijs te 
leveren. Aan beiden een grote DANK daarvoor. 
 
Alle doeltjes kunnen door een ieder worden ge-
bruikt. Veel succes ermee.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koop bij/doe zaken met onze sponsors. 
Zij steunen ONT. 

Wij steunen onze sponsors!! 
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ONT investeert veel in voetballen, maar er raken veel en veel teveel ballen zoek!!! 
Dat ONT veel investeert in materiaal, is wellicht 
bekend. Aan materialen hebben we voor onge-
veer € 30.000,00 in de omloop, dit nog naast alle 
kleding etc. Als voorbeeld; er zijn alleen al 580 
voetballen in de omloop 
en 450 hesjes. 
 
Ieder seizoen worden de 
ballen gecontroleerd op 
de juiste kwaliteit en wor-
den er ieder seizoen ruim 
100 ballen uit de roulatie 
gehaald om de kwaliteit 
op peil te houden. Dit 
doen we graag daar ONT 
het beleid heeft dat materialen voor alle spelende 
leden van uitstekende kwaliteit moeten zijn. 
 
Het seizoen is echter nog maar 6 weken aan de 
gang en nu zijn er al ruim 30 ballen zoekgeraakt. 
Dit is bijna voor €1000,00!!! Een deel van deze 

ballen worden gelukkig terug gevonden door 
onze materiaalbeheerder maar dat behoort de be-
heerder van de materialen (trainer en of leider) te 
doen. 

 
Hierbij dan ook een drin-
gende oproep iedereen die 
de voetballen in gebruik 
hebben; wees zuinig met 
de materialen van de 
club. Ieder zoekgeraakt 
materiaal kost geld. 
Zonde, zonde. 
 
Als er ballen en of andere 

materialen zoekgeraakt zijn, meld dat altijd bij 
onze materiaalbeheerder Meint Riemersma: 
meintriemersma@hotmail.com 
 
Wij vertrouwen op een ieders inzet om de schade 
tot een minimum te beperken. 

 
 
Installeren rook- en hittemelders  
Bij ONT zijn recent 25!!! rookmelders en hitte-
melders in alle kleedkamers, entree's, kantine en 
verdere vertrekken waar deze vereist zijn, geïn-
stalleerd. 
 
Redenen:  

• op dit moment is er alleen een voorzie-
ning in de nieuwe kleedkamers vanwege 
de bouwverordening destijds.  

• de huidige in de nieuwe kleedkamers 
voldoen niet goed genoeg maar zijn wel 
verplicht; 

• uniform systeem en consequent doorvoe-
ren voor geheel ONT voor veiligheid van 
onze leden, achterban en gasten  

• goed signaal richting verzekering het-
geen weer goed is voor de premie. 

 
De rookmelders zijn geplaatst in ruimten waar 
geen hinder ondervonden wordt van damp, vocht 
en luchtcirculaties;  
De hittemelders worden juist wel geïnstalleerd 
in deze "natte" ruimten.  
 
Hittemelders reageren op 
warmte en schakelen in bij een 
temperatuur van 58 graden.  
Rookmelders detecteren direct 
op rook, om valse meldingen te 

voorkomen moeten er dus hit-
temelders worden geïnstal-
leerd in de "natte" ruimten dus 
in dit geval de kleedboxen. 
 

• Kleedruimte 1-2-3-4: 6 x hittemelder 
• Kleedruimte 7-8-9-10: 6 x hittemelder 
• Kleedruimte 5-6: 4 x hittemelder 
• Kantine: 8 x rookmelder ( 2 x kantine, 2 

x entree, 1xopslag, 1xcommisiekamer, 1x  
• Bestuurskamer, 1x halletje/Wifikast) 
• Keuken: 1 x hittemelder. 

 
Alle hitte- en rookmelders worden gevoed door 
een Lithium batterij die 10 jaar meegaat en dient 
hierna te worden vervangen. Alle melders zijn 
draadloos koppelbaar, deze uitvoering is duurder 
in de aanschaf maar hoeven niet bekabeld te wor-
den. 
 
Al met al is deze installatie weer een behoorlijke 
investering maar ook een verbetering qua kwali-
teit en veiligheid van de ONT accommodatie en 
dus onze bezoekers!! 
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Van de sponsorcommissie 

 
Ik heb al vaker gesignaleerd dat de sponsorcom-
missie zeer dringend zit te springen om uitbrei-
ding van het sponsorbestand. De sponsorinkom-
sten lopen terug!!!!!! 
 
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 leveren we in op sponsorinkom-
sten. Dit zijn we niet gewend over de afgelopen 
15 jaren.  
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 ervan, 
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 realise-
ren!! 
 
Daarom wederom een oproep om een bijdrage te 
leveren aan het binnenbrengen van nieuwe spon-
sors. 
 
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 
 
 
Welkome uitbreiding sponsorcommissie 
Sponsoring is naast contributie en de kantineom-
zet een belangrijke inkomstenbron voor ONT . 
Zonder deze inkomsten zouden we veel minder 
activiteiten kunnen organiseren, en zou het bij-
voorbeeld niet mogelijk om voor ALLE spelers, 
speelsters, trainers, coaches, kantinemedewerkers 
enz. passende en nette ONT kleding te verzor-
gen.  Ook zou het niet mogelijk zijn om 
voor ELK TEAM  trainingsmaterialen zoals bal-
len, pionnen, hesjes etc. te verzorgen. Zaken die 
we belangrijk vinden omdat alle ONT’ers (van 
JO8-2 tot ONT1) daar “recht op hebben”. Als 
vereniging moet je echter wel de (financiële) 
middelen hebben om dit te realiseren. 
De afgelopen jaren was onze sponsorcommissie 
sterk onderbemand. Daardoor ontbrak het aan tijd 

om nieuwe sponsors te werven en aan bestaande 
sponsors de tijd en aandacht te geven die ze ver-
dienen. 
 
We zijn daarom zeer verheugd te kunnen melden 
dat wij drie nieuwe leden voor de sponsor-com-
missie hebben weten aan te trekken. Drie dames, 
allemaal met een commerciële achtergrond, en de 
wil en drive om zich in te zetten voor ONT. Dit 
zijn: 
 
Petra Polet, moeder van MO11 speelster Fenna 
van Wieren 
Cindy Seegers (stief) moeder van JO9-2 speler 
Xander de Bruin 

Leden, 
verleen 

jullie 
bij-

drage!!! 
 

mailto:jeenvisser@gmail.com
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Cecielle Keizer,  moeder van JO11-2 speler Jas-
per de Vries 
 
Samen met de commissieleden Jeen Visser, Eddy 
van der Let en Wim Postma (vader van Annika 
(MO15-2) en Lasse  (JO11-3)),  gaan zij zich o.a. 
bezighouden met sponsorwerving, relatiebeheer, 
organisatie van activiteiten voor sponsors en 
sponsor PR.  
 
Mocht je suggesties hebben voor de sponsorcom-
missie, of wil je zelf ook lid worden van de spon-
sorcommissie, stuur dan een mailtje naar het 
nieuwe mailadres: sponsorcommissie@vvont.nl 

Alle input wordt zeer gewaardeerd. De ONT slo-
gan “voetballen doen we SAMEN” geldt namelijk 
niet alleen op het veld, maar zeker ook daarbui-
ten. 
 
Jeen Visser (voorzitter v.v. ONT) – Tel/app 06- 
5266 8525 
Peter Weersma (vrijwilligerscoördinator v.v. 
ONT) – Tel./app 06-5343 8628 
 

 
 
Rabo Clubsupport 2019 € 1000,00 voor ONT!! 
 
Vorige maand was de bekendmaking van de be-
dragen die de clubs "verdiend" hebben met de 
Rabo Clubsupport 2019. De afgelopen weken 
konden de leden van de Rabobank hun stemmen 
uitbrengen.  
 
Ten opzichte van de afgelopen jaren is de € 1.000 
die ONT ontving een stijging (2017 € 890,-- en 
2018 € 679,--) maar er is nog veel meer mogelijk 
als je de cijfers goed analyseert.  
Sowieso is er nog een grote groep ONT’ers die 
NIET lid zijn van Rabobank en alleen leden mo-
gen stemmen. Lid worden kost niets. Dus wordt 
sowieso lid van de Rabobankzodat je volgend 
jaar ook kunt stemmen.  

Daarnaast zijn er nog steeds Rabo leden die niet 
gestemd hebben. Dit zijn gemiste kansen en ge-
miste inkomsten. Ook een tip en leer voor vol-
gende keer!!! 
 
Ik wil al de leden en ONT betrokkenen bedanken 
voor hun uitgebrachte stem. 
 
Het bedrag is inmiddels goed besteed door de 
aanschaf van zes kleine doeltjes en twee grotere 
doelen. Of te wel besteed aan het voetbalspelle-
tje. 
 
Namens bestuur, 
Jeen Visser, voorzitter 

 
 
 

 

  



Wel en Wee van  53e jaargang, nummer 3, november 2019 
 

Algemene Ledenvergadering v.v. ONT op maandag 25 november 2019, aanvang 19.30 uur, in het clubhuis. 49 

8e Marcus Falk ONT Oktoberfest  
 
Het 8e Marcus Falk ONT Oktoberfest uitstekend bezocht! 
Zaterdag 26 oktober vierden we na de wedstrijd 
ONT 1 – Wykels Hallum weer in grote getale het 
ONT Oktoberfest. Mooi zo’n grote opkomst! De 
commissie had het terras voor de ONT-kantine 
weer omgetoverd in een Oktoberfest-tenten-plein. 
Smûke Jonkman Verhuur-tenten vol met Jonk-
man Verhuur-banken en tafels en natuurlijk ook 
Jonkman Verhuur-opleukdoeken. 
 
Brötchen mit originele Deutsche Bratwursten, ge-
bakken door Peter, lytse Wieger en Johan, gingen 
er wieder in als een preek in een ouderling. Met 
de Sauerkraut van Jan & Sjoeke natuurlijk, al 
bleek niet iedereen dat lekker te vinden. Maar het 
hoort wel dabei! Cultuurbarbaren! 
 
Honderden pullen bier vlogen over de toonbank, 
de barmedewerkers hadden er weer knap sjouwen 
aan en hoeven deze week niet naar de sport-
school. Dat scheelt weer. Er ging dus weer heel 
wat bier doorheen zaterdag. Lieftallig werden 
deze lege pullen weer opgehaald door de ONT-

Heidi's in hun Dirndl-jurkjes en de ONT-Rudi’s 
in hun Lederhosen. 
 
Elk jaar klaagt Gerk Kooi over het niveau van de 
vastgelegde artiesten. Nou, deze keer hadden we 
met zangeres Rosie wel een voltreffer. Oké, het 
jodelen was misschien een beetje te maar de stem 
was prachtig. Een hoop bezoekers waren er stil 
van. En Gerk? Die was in Kein Velden of Wegen 
zu bekennen…. 
 
Dj Pieter wordt ook nog bedankt voor zijn inzet, 
mede dankzij hem bleef het ook een feest. Gut 
gemacht Pieter!  
 
Jonkman Verhuur, Supportersvereniging ONT, 
Nieuwe Oude Toppers en Grond & Bouwstoffen 
Wiebe Dijkstra bedankt voor hun sponsoring. 
Opbouwers, barpersoneel, opruimers van met 
name onze JO19-1, iedereen bedankt voor 
haar/zijn hulp. Bis Nächsten Jahr!!! 
 
Commissie Marcus Falk ONT Oktoberfest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto’s: diverse ONT’ers 
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Op de middenstip (nummer 382)  
 
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. ONT, Drachtster Boys, SC 
Cambuur of FC Groningen? 
37. VTON of ONT-stijl 
38. ONT JO19-1 
39. .NET of .NET-niet 
40. Eigen voetbalcarrière  
41. Kunstgras of natuurgras 
42. www.vvont.nl 
43. Tip voor Wel en Wee 
44. Volgende "Middenstip" 

Tjerk Koops 
Drachten 
28 jaar 
Lydia 
Nee 
Business Developer bij JMG 
Voetbal en vrienden 
Voetbal en Netflix 
Van alles, van dance tot NL-talig 
Ik maak er een serie van: The Bourne 
Biografieën van oud spelers en trainers 
Chinees 
Speciaal biertje 
Lydia 
Lastig, als trainer Cambuur en als “supporter” Heerenveen 
Ajax 
Trainer JO19-1 
Blijf investeren in de eigen jeugd!  
Italië 
Goede vraag, geen idee eigenlijk 
Voor de vele vrijwilligers bij ONT 
Grensrechters die niet weten wat buitenspel is  
Tja… 
Op de fiets terug naar huis na het Oktoberfeest bij ONT… 
(bijna) altijd positief 
Ik kan slecht tegen mijn verlies 
Heel veel momenten  
Verloren WK finale van 2010 
Kaka (oud speler van Brazilië)  
Messi in het echt zien voetballen 
Kan er niet een verzinnen 
Het fantastische sportcomplex 
Doorgaan met waar ze/we nu mee bezig zijn 
Heb ik niet 
Zoveel mogelijk spelers beter maken 
 
ONT! 
ONT Stijl! 
Top team! 
Altijd .NET haha 
Een paar jaar geleden al opgegeven 
Natuurgras  
Prima website, webcam is een + 
Wat moeilijkere vragen voor de volgende editie ;)  
Jan Hulzinga (hoofdtrainer) 



HOOFDSPONSORS
Supportersvereniging v.v. ONT

Word ook lid! Geef je op bij
Margriet Jager:

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



HOOFDSPONSORS

Hoek Stationsweg/
Rondweg
Drachten

Gratis parkeren!

Recrea Support is de
totaal leverancier voor het 

beheren van recreatie 
objecten.

www.recreasupport.nl
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Fair Play Cup-uitreiking 

 
Maandag 28 oktober organiseerde 
scheidsrechtersvereniging Drachten e.o. 
weer de uitreiking van de Fair Play Cup. 
Het ging om seizoen 2018-2019. Vele 
scheidsrechters maar ook verenigingen 
waren aanwezig op deze Fair Play-
avond, namens v.v. ONT waren Ed van Hunnik 
en Peter Bakker als vertegenwoordiger present. 
 
Gastspreker deze avond was een bekende van ra-
dio en TV, namelijk sportverslagge-
ver Roelof de Vries van Omrop Frys-
lân. Roelof wist voor de pauze de 
volle zaal te boeien met zijn verhalen. 
 
Na de pauze vond de uitreiking van 
de prijzen plaats. De nummers 10 t/m 
4 van de ranglijst ontvingen een oorkonde. Voor 
de podiumplaatsen waren zoals gebruikelijk 
mooie bekers beschikbaar. Tot verrassing van de 

ONT-afgevaardigden bleek onze club 
alweer in de prijzen te zijn gevallen. 
Geen winnaar deze keer, maar wel een 
derde dus weer een fraaie podiumplaats.  
 
Peter en Ed namen trots de beker en de 

bloemen in ontvangst. 
 
GSVV, vorig jaar ook al knap derde, ging er nu 
met hoofdprijs vandoor terwijl Sportclub Mak-

kinga net als vorig jaar als 2e ein-
digde. ONT won vorig jaar, dus erg 
bijzonder dat op het podium nu de-
zelfde blijkbaar zeer sportieve clubs 
stonden als bij de vorige editie! 
 
ONT Seniorencommissie 

Johan Feddema 
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Grensrechters gezocht 
 
n het kader van zelfredzaamheid moeten de teams 
bij ons ONT ook zelf voor een grensrechter(es) 
zorgen. Maandagavond 16 september werd daar-
voor een instructieavond bij ONT georganiseerd. 
Zeven moeders en twee papa’s aanwezig om “vi-
sueel” (vlagsignalen) aan-
gevuld met een gesproken 
woord en om enige aan-
wijzingen en toelichting te 
krijgen op deze toch zeer 
verantwoordelijke taak als 
clubgrensrechter(es)!! 
Leuk om te zien dat enkele 
moeders deze taak op zich 
nemen. Dat het voor som-
migen lastig is, is wel dui-
delijk maar aan enthousi-
asme ontbreekt het niet en de mama’s (en papa’s) 
gaan er voor. Allen veel succes!!  
Hieronder een summiere uitleg over de te ver-
richten “vlagtaken”. 

De drie taken van de grensrechter 
De taak van de grensrechter (assistent-scheids-
rechter) is het assisteren van de scheidsrechter. 
Het betreft hier drie hoofdtaken. U beloopt 
slechts 1 helft van het veld, namelijk de ‘thuis-
zijde’ van uw eigen team. In de tweede helft 
steekt u diagonaal over. U staat altijd aan de lin-
ker zijde van het veld (gerekend met de rug naar 
het ‘eigen’ doel.) 
Eerste taak: ballen buiten de lijnen 
Oordelen welke partij het laatst de bal heeft aan-
geraakt indien de bal over de (buiten)lijnen van 
het veld gaat; de tegenpartij krijgt dan de bal: 

• Zijlijn: dit leidt tot een ingooi. Indien 
partij X de bal het laatst heeft aangeraakt, 
krijgt Y de ingooi. Dit wordt aangegeven 
door de vlag in de aanvalsrichting van Y 
op te steken. 

• Achterlijn: dit leidt tot of een hoekschop 
(corner) of een doeltrap ( keeperbal). De 
vlag wijst (naar beneden) of naar de 
hoekvlag bij een hoekschop of naar de 
’16-meter’ bij een doeltrap 

 
Tweede taak: buitenspel 
1. Je kunt alleen buitenspel staan op de helft 

van de tegenstander en je moet je bevinden 
vóór de plaats waar de bal het laatst wordt 
aangeraakt door een speler van zijn eigen 
team. (een terugspeelbal van de tegenstander 
kan dus niet leiden tot buitenspel). 

2. Een speler staat buitenspel als tussen hem en 
de laatste verdediger (meestal de keeper), 
geen andere verdediger staat. 

3. Staat hij precies op gelijke hoogte als de 
voorlaatste verdediger, dan is het geen bui-

tenspel. 
4. Buitenspel wordt 
alleen bestraft als de speler 
actief bij het spel betrok-
ken is.  
5. Meestal wordt er 
pas gefloten als de speler 
de bal krijgt toegespeeld. 
a. Hier zijn echter 
wel uitzonderingen op, dan 
wordt het buitenspel weer 
níet bestraft: 

a krijgt hij de bal vanuit een hoekschop, 
b bij een doeltrap (door de eigen keeper) 
c bij een inworp (van een speler uit het eigen 
team) 

6. Een andere uitzondering is als de speler ach-
ter de bal blijft op het moment dat deze hem 
wordt toegespeeld. Dus je kunt alleen bui-
tenspel staan als de bal voorwaarts (dus in 
de richting van het doel van de tegenstander) 
gespeeld wordt. 

  
Met andere woorden (1): 
Wanneer een ploeg in de aanval gaat, houdt het 
spel voor hen op bij de laatste verdediger van de 
tegenpartij. Als hij zich bevindt achter de laatste 
verdediger dan staat hij dus buiten het spel. Als 
de aanvaller de bal krijgt aangespeeld wanneer 
hij achter de laatste verdediger staat, staat hij dus 
buitenspel. Wanneer hij scoort in deze positie, 
geld dit doelpunt dan ook niet: hij stond immers 
buiten het spel. 
 
Met andere woorden (2): 
Het is buitenspel is als een speler dichter bij de 
doellijn van de tegenstander is dan de bal en de 
voorlaatste tegenstander. In deze gaat het om 
enig deel van het hoofd, lichaam of de voeten. 
Armen vallen daar dus niet onder. Daarbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen niet strafbaar en 
strafbaar buitenspel: 
1. Strafbaar: de speler neemt aan het spel deel 

(de bal wordt op hem of in zijn richting ge-
speeld) 

2. Niet strafbaar: de speler neemt niet deel aan 
het spel: de bal gaat in het geheel niet in zijn 
richting; hij ligt bijvoorbeeld geblesseerd op 
de grond.
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3.  
  

 
 
 
 
 

Moment van spelen……………………………………………positie speler (buitenspel!) 
 

En zo ziet het er van bovenaf uit: 

 
spelrichting bal → , zwart verdedigt, rood valt aan 

 
Derde taak: onregelmatigheden 
De derde taak is het rapporteren van onregelma-
tigheden op het veld, die zich aan het oog van de 
scheidsrechter onttrekken. Door de vlag te heffen 

kan de grensrechter hiervoor de aandacht van de 
scheidsrechter vragen. De scheidsrechter neemt 
dan een beslissing. (we nemen aan dat deze taak 
bij de “ons” niet aan de orde zal zijn). 

 

 

Lijkt het jou ook leuk om eens een wedstrijdje te vlaggen laat het ons weten. 
 
Wil jij meer inlichtingen. Neem dan contact op met: 
Johan van der Wal. 
06-53982048 
info@johanvanderwal.nl 
 
Ook zijn wij op zoek naar clubscheidsrechters. Dus wil jij eens een (jeugd)wedstrijdje fluiten laat het 
ons dan ook weten. 
 
Tot ziens / oant sjen op ons Sportpark Douwekamp 
 
Johan van der Wal 
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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!! 
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Op het middenstipje (nr. 117)  
1. Mijn naam is 
 

Djille Jelsma 

2. Ik woon in  Oudega 

3. Mijn leeftijd is 
 

7 jaar 

4. Ik voetbal in ONT …. JO8-1 

5. Dit is mijn positie in het veld Spits en soms keeper 

6. Ik ben links- rechtsbenig, of allebei Rechtsbenig 

7. Ik ga naar deze school SWS De Diamant 

8. Ik zit in groep 4 

9. Mijn leukste schoolvak is Gymnastiek 

10. Mijn minst leuke schoolvak is Lezen 

11. Mijn favoriete televisieprogramma is Mr. Bean 

12. Mijn favoriete muziekgroep is Panic! At the disco 

13. Mijn favoriete lied is High Hopes 

14. Mijn favoriete computerspel is Lego Marvel Super Heroes 

15. Mijn favoriete eten is Patat en pizza 

16. Mijn favoriete drinken is Appelsap 

17. Mijn lievelingsdier is Golden retriever puppy 

18. Mijn favoriete voetbalclub is SC Heerenveen, Ajax, Fc Barcelona 

19. Mijn favoriete speler is Messi en Mitchell van Bergen 

20. Dit wil ik later worden Profvoetballer 
 
 

Op het middenstipje (nr.118x)  
1. Mijn naam is 
 

Hannah Doornbosch  

2. Ik woon in  Drachten  

3. Mijn leeftijd is 
 

8 jaar  

4. Ik voetbal in ONT …. Jo9-3  

5. Dit is mijn positie in het veld Heb ik nog niet  

6. Ik ben links- rechtsbenig, of allebei Rechts   

7. Ik ga naar deze school De Parel  

8. Ik zit in groep 5  

9. Mijn leukste schoolvak is Tekenen en gym  

10. Mijn minst leuke schoolvak is Taal   

11. Mijn favoriete televisieprogramma is Weet ik niet  

12. Mijn favoriete muziekgroep is Sela en Lev  

13. Mijn favoriete lied is Ik zal er zijn  

14. Mijn favoriete computerspel is Youtube en elkspel.nl  

15. Mijn favoriete eten is Lasagne en patat  

16. Mijn favoriete drinken is Fris   

17. Mijn lievelingsdier is Dolfijn  

18. Mijn favoriete voetbalclub is De leeuwinnen  

19. Mijn favoriete speler is Lieke Martens  

20. Dit wil ik later worden Profvoetballer  
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Activiteitenlijst seizoen 2019/2020 
 
2019    
maandag 25 november ALV ONT  19.30  kantine 
donderdag 19 decem-
ber afsluitende training ONT senioren 19.30 Douwekamp 
zaterdag 28 december ONT Familie Zaalvoetbaltoernooi jeugd 09.00 korfbalhal Drachten 
zaterdag 28 december ONT Familie Zaalvoetbaltoernooi senioren 15.00  korfbalhal Drachten 
maandag 30 december bestuursvergadering ONT  19.30  bestuurskamer 
    
2020    
zaterdag 4 januari nieuwjaarsborrel 16.00  Douwekamp 
zaterdag 11 januari oefenwedstrijden ONT 1 en 2, aansluitend;  

petje op petje af 
vanaf 
13.00 Douwekamp 

maandag 27 januari bestuursvergadering ONT  19.30  bestuurskamer 
vrijdag 17 januari bingo  19.30  kantine 

zaterdag 25 januari 
wintereditie Klaas Schriemer jeugdtoernooi (JO13 t/m 
JO19) ? Douwekamp 

maandag 24 februari bestuursvergadering ONT  19.30  bestuurskamer 
vrijdag 21 februari bingo  19.30  kantine 
maandag 24 februari inleverdatum kopij Wel en Wee  20.00  mail 
vrijdag 20 maart bingo  19.30  kantine 
zaterdag 21 maart Klaas Schriemer Girls Tournament (MO11 t/m MO17) ? Douwekamp 
maandag 30 maart bestuursvergadering ONT  19.30  bestuurskamer 

 
 

Pupil van de week 
 
Femke Mulder, pupil van de week bij ONT - Anjum, zaterdag 12 oktober 2019 
Verslagje.... 
Na zelf te hebben gevoetbald in 
Ljouwert kon Femke bijna niet 
wachten om met de heren van 
ONT 1 de warming up te doen. 
Maar na een prettig ontvangst door 
Jaap, Miranda en de scheids van 
dienst was het eindelijk zover. Met 
Jan de trainer de jongens toespre-
ken en dan aan de bak....in 1 woord 
schitterend!!  
 
Nadat de "aftrap" het net had ge-
vonden, mocht Femke lekker in de 
dug out plaats nemen, het was een 
machtig mooie pot die behoorlijk 
spannend werd. Dit was ook een 
beetje terug te horen in de taal die 
werd gebruikt......al met al indrukwekkend! 

 3-3 eindstand en de man van de 
wedstrijd was Jesper, vond Femke, 
al verdiende de scheids ook een 
bloemetje. 
 
Na een heerlijk bakje patat en een 
Fanta van Japke, mocht Femke de 
bal met handtekeningen mee naar 
huis nemen. 
Een fantastisch en goed verzorgde 
middag. Hoe kan het ook anders 
dan bij de gezelligste voetbal ver-
eniging van.... 
 
Namens een hele blije Femke, 
haar trotse heit. 

 
  



 Tapijt
 Laminaat
 Gordijnen
 Jaloezieën
  Zonwering

Mobiel: 06 -121 80 548

Showroom
Sânbuorren 1

Oudega

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.



• Idyllisch gelegen aan de rivier de Nahe
• In een droog en warm gebied van Duitsland
• Keurig toiletgebouw met gratis douches
• Kiosk met verse broodjes en kleine winkelhoek
• Verhuur toercaravans en luxe chalets
• Camperplaatsen met servicestation
• Groot wandel- en fietsparadijs
• Vele bezienswaardigheden

Camping Nahetal
Bahnhofstrasse 38

55585 Oberhausen an der Nahe
Tel. 0049 675596001

 Mobiel : 0049 1712853252
www.camping-nahetal.de
 info@campingnahetal.de

 Familie Bob Bouma

• 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
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Thijs Burggraaff, pupil van de week bij ONT – Wykels Hallum, zaterdag 26 oktober 2019 
Ik vond het leuk want ik heb nu een hele 
mooie bal van ONT. En ik mocht de 
hele wedstrijd uitkijken in het hokje.  
En ik vond de spelers en trainer ook 
heel aardig. En ik heb een lekker patatje 
gegeten. En het was een spannende 
wedstrijd  
 
SUPER LEUK!!! 
 
Groetjes Thijs Burggraaff 
 

Als ouders van Thijs willen 
we graag nog even vermelden 
dat ONT dit erg leuk oppakt, 
en ook de begeleiding en de 
betrokkenheid van spelers en 
trainer en leider etc..zorgen er-
voor dat de pupil van de week 
een waardevolle ervaring is. 
 
Dit mag ook vermeld worden. 
 
Met vriendelijke groet, 
Theo Burggraaff 

 
 
Timo van Geerstein pupil van de week bij ONT – SV Haulerwijk, zaterdag 9 november 2019 
Deze week mocht ik pupil van de 
week zijn! Het was heel leuk en ie-
dereen was erg aardig. Voor de af-
trap van de wedstrijd mocht ik bij 
de tegenstanders in het doel scoren, 
daarna de wedstrijd kijken in de 
dug out.   
 
Ik kreeg een bal met de namen van 
de spelers van het 1ste. Daar ben ik 
heel blij mee. Ook kreeg ik een 

vaantje en een grote bak patat na de 
wedstrijd.   
Heb nog een tip voor de volgende pu-
pil van de week: neem je voetbal-
schoenen mee voor de warming up 
want anders glij je heel snel uit, net 
als ik....  
 
Bedankt!  
 
Groetjes timo!! 

 
 
 
Teamfoto’s 
ONT JO19-1 

Staand van links 
naar rechts: 
Marco Zuiderveld 
(leider), Jorn Pau-
lusma, Jochem 
Kooistra, Wytze 
Jongsma, Allard 
Bakker, Johannes 
Hoekstra, Janco 
van der Veen, Er-
win Kooijker, 
Tjerk Koops (trai-
ner) 
Voor van links 
naar rechts: 
Dennis van 
Wieren, Robin 
Bouma, Sytze 
Pool, Henk Wil-
kens,  

Luuk Terpstra, Tim Haitel, Thomas Landman 
Op de foto ontbreekt Klaes Jacobi (leider) 
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ONT JO17-1 
Achterste rij 
van links naar 
rechts: 
Miranda 
Jongsma (lei-
der), Jarno de 
Vries, Dejan de 
Jong, Iko Pau-
lusma, Joost 
Drent, Matthijs 
Bouma, Wisse 
Jager, Tom van 
der Velde, 
Franke Mulder, 
Gauwe van der 
Veen (trai-
ner/coach), Gerk 
Jan Hylkema 

(leider) 

Voorste rij van links naar rechts: 
Thijs van der Burg, Hidde de Jong, Sven Rietsema, Rinke Durk van der Duim, Hendrik Jongsma, Ru-
ben Westerhof, Jorrit Ensing, Jelte Hylkema, Klaas Jager (leider) 
 
 
 
 
ONT JO12-1 

Voorste rij 
v.l.n.r.: 
Auke de Jong, 
Timo Hellingwerf, 
Johan Kooistra, 
Werner Jongsma, 
Delano Homsma 
Achterste rij 
v.l.n.r: 
Simon Oosterman 
(leider), Gideon 
Oosterman, Sven 
Kootstra, Tieme 
de Boer, Frans 
Klaver, Johan 
Kootstra (leider) 
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ONT JO12-2 

Staand v.l.n.r.: 
Foppe de Haan 
(leider), Daniël 
Falk, Daniël 
Hoekstra, Stefan 
Douma, Marco 
Posthumus, Adzer 
Postma, Jelte Wa-
terlander en Jan 
Posthumus (lei-
der) 
Gehurkt v.l.n.r.: 
Hidde van de 
Wijngaard, Eline 
Hulder, Jelte de 
Haan, Lennart 
Fennema. 
 
 

 
 
 
 
ONT JO12-3  

Achter van links 
naar rechts: 
Pieter de Haan, 
Erik Sikkema, Jes-
per Elsinga, Thijs 
Hidde van den 
Berg, Dirk de 
Jong, Kees 
Schoon 
Voor van links 
naar rechts: 
Peke Cruiming en 
Arjen Breeuwsma 
 

 

 

 

 
 

Voor alle ONT nieuws kijk op 
www.vvont.nl 

www.facebook.com/vvont 
  

http://www.vvont.nl/
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ONT JO11-2 
Staand v.l.n.r.:  
Sander Laverman 
(leider), Lennert 
Bijker, Jort 
Postma, Pim La-
verman, Roelof 
Kooistra, Jasper 
de Vries, Paula 
Uuldriks (leidster) 
Gehurkt v.l.n.r.:  
Ezra Doornbosch, 
Ruben Thibaudier, 
Thijs Burggraaff, 
Maurits Uuldriks, 
Justus Hoekstra, 
Rowan Bolwijn. 
 
 

 
 
 
 
ONT JO8-2 

Staand v.l.n.r.:  
Hans Rijpma (lei-
der), Thijs Jelle 
Rijpma, David 
van Tiel, Marwin 
Jongsma, Jurjen 
Sven Klooster-
man, Alexander 
Koolhaas, Thomas 
Zwiers (leider)  
Gehurkt v.l.n.r.:  
Bart van der Mo-
len, Niels Wage-
naar, Siem 
Zwiers, Jurjen 
Hulder, Boaz de 
Leeuw 
 
 

 
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 achterna-
men van de spelers (zoals hierboven).  Een team-
foto kan ook worden gemaakt door onze huisfo-
tograaf Robert 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 sponsor-
naam zichtbaar is 
- zittende spelers in gelijke 'stand' 
- evenveel personen staand en zittend

 

mailto:webmaster@vvont.nl


HOOFDSPONSORS

www.nsd.nl

Kommisjewei 82
Opeinde

Telefoon:
06 - 30 15 66 14



HOOFDSPONSORS

Niemand de Zijlijn (NadZ) is een 
project werk-en ervaring voor mensen 
die, om wat voor reden dan ook, aan 
de zijlijn terecht zijn gekomen. Met dit 
project wil NadZ de deelnemers weer 

in het ‘veld’ mee laten spelen.

Jumbo Burgum 
Markt 38 
Burgum

Boswei 1a, Sumar, 06 - 38 73 24 09

www.folietotaal.nl
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