
OLD FORWARD
Voetbalvereniging Old Forward  is een vereniging met ruim 200 leden die voornamelijk wonen in de 
dorpen Frederiksoord, Nijensleek, Eesveen en Wilhelminaoord. De vereniging bestaat meer dan 115 
jaar en is de op een na oudste voetbalvereniging van Drenthe. De club neemt een belangrijke plaats 
in het sociale leven van vele dorpelingen. De vereniging speelt haar thuiswedstrijden op de 
Kievitsvelden in Wilhelminaoord. De vereniging beschikt over 4 seniorenteams en een damesteam. 

Senioren

Waarom spelen bij Old Forward?

Old Forward is een sterk regionaal gerichte vereniging waar plezier in het voetbal voorop staat. 
Daarnaast willen we een gezellige club zijn waar iedereen welkom is en kan genieten van het 
voetbalspel (zowel actef als passief).  Naast het voetbal worden er regelmatg actviteiten om het 
voetbal heen georganiseerd zoals klaverjassen, dartoernooien en gezellige avonden. 

Wanneer speelt Old Forward?

Het eerste elfal (heren) speelt op zondagmiddag haar wedstrijden. De overige heren seniorenteams 
voetballen meestal op zondagochtend. Het damesteam speelt haar wedstrijden op zaterdagmiddag. 

Wanneer traint Old Forward?

De selecte (spelers uit het eerste en tweede team) trainen op dinsdag – en vrijdagavond. De reserve-
elfallen trainen op vrijdagavond. Het damesteam traint op maandag en donderdagavond. Alle 
trainingen starten om 19.30 uur.

Wat kunt u van Old Forward verwachten?

Het belangrijkste is dat u met plezier speelt bij Old Forward en u thuis voelt. U traint en speelt op 
goed onderhouden velden en heef de beschikking over prima kleedkamers. Voor versnaperingen 
kunt u terecht in onze kantne. 

Wat verwachten wij van u?

Vanzelfsprekend  verwachten wij van u een positeve instelling en eerlijk spel. Net als andere 
verengingen draait Old Forward op een grote groep vrijwilligers. Immers, zonder inzet van onze leden
kan de verenging niet bestaan. U kunt zich opgeven voor verschillende vrijwilligerstaken zoals 
schoonmaken, bardiensten en/of helpen bij klussenochtenden. Na aanmelding bij de verenging zal u 
hiervoor benaderd worden. 



Jeugd

Naast de senioren hebben we ook een acteve jeugdafdeling.  De jeugdleden van v.v. Old Forward 
voetballen onder de naam OFW. Dit is een samenwerkingsverband jeugdvoetbal overeenkomst (SJO) 
met v.v. Wapserveen en onze verenging. 

Waarom spelen bij Old Forward?

Voetbal is een sport die goed is voor de motoriek en voor een kind en om te leren 
functoneren in een team. Kinderen leren omgaan met nederlagen en tegenslagen, maar 
natuurlijk ook met winnen en samenwerken. Old Forward wil kinderen begeleiden hierin. De
trainingen zijn er op gericht om de kinderen goed te leren voetballen. Indeling van teams is 
gebaseerd op leefijd en op prestates. Naarmate kinderen ouder worden, des te intensiever 
worden de trainingen. Het doel is om kinderen plezier te laten beleven in het voetballen. 

Waar speelt de jeugd?

In overleg met de verengingen en de jeugdleiders wordt bekeken waar getraind wordt en waar 
gespeeld wordt. Dit kan bij ons in Wilhelminaoord zijn of op het sportcomplex van Wapserveen. 

Vanaf welke leefijd mag mijn kind voetballen?

Kinderen t/m 5 jaar mogen grats meetrainen met onze kabouters. Regelmatg wordt er door het 
jeugdbestuur een training voor de allerkleinsten georganiseerd. Voor de kabouters worden er ook 
toernooitjes georganiseerd om tegen andere teams in de regio te voetballen. Vanaf 6 jaar kan uw 
kind lid worden van de vereniging.  Aanmelden kan via de site. Om eerst te kunnen kennismaken mag
uw kind natuurlijk meetrainen om te kijken of hij of zij het leuk vindt. Voor meer informate kunt u 
terecht bij….. of via ……

Wat verwachten wij van u?

Uw kind dient te beschikken over voetbalschoenen en scheenbeschermers voor het spelen van 
wedstrijden.  De teamleider van uw kind maakt afspraken met u over:

- Voor het wassen van de tenues
- het rijden naar wedstrijden

U mag van de teamleider verwachten dat hij of zij u op de hoogte houdt van speeltjden, 
vertrektjden en afgelastngen.  U kunt zich opgeven voor verschillende vrijwilligerstaken bij onze 
vereniging zoals schoonmaken, bardiensten en/of helpen bij klussenochtenden. Na aanmelding bij de
verenging zal u hiervoor benaderd worden. 

Lijkt het u leuk om kennis te maken met de vereniging? Neem dan contact op met …… op 
nummer…… of mail naar info@oldforward.nl

Voor ouders die in een moeilijke fnanciële situate ziten is het mogelijk om een beroep te doen op 
het sportstmuleringsfonds. Zie voor meer informate www.jeugdsportonds.nl.
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