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Het clubblad "De O.V.C.-er" verschijnt reeds 25 jaar 

en in verband hiermee is mij verzocht iets over dit 

blad te schr�ven. 

Op de eerste plaats wil ik het bestuur van de voetbal

vereniging Ommen dank zeggen, dat u middels uw club

blad het gemeentebestuur informeert over uw vereniging. 

De meeste sportverenigingen hebben een clubblad per 

maand. Deze keuze is gedaan vanwege het vele werk 

dat aan het vervaardigen van een clubblad is gezeten. 

Met enige bewonering ontvang ik uw clubblad als 

een week-editie, waarin niet alleen het weekendpro

gramma staat vermE•ld, maar ook het verenigingsnieuws 

en het algemene nieuws worden belicht. Veel bewondering 

heb ik voor diegenen die achter de schermen steeds 

weer voor de copy zorgen en dit dan wekel�ks op het

redaktie-adres afleveren. Knap is het om zo'n wekelijkse 

uitgave leesbaar te houden. De geschreven verslagen 

bltjvend van opbouwende kritiek te voorzien getuigd 

van grote sportiviteit. Het is uitermate belangrtjk 

fouten te zien en deze te erkennen en ..... daar waar 

een waardering verdiend is, deze ook uit te spreken. 

Dat uw clubblad nog lang op deze wtjze mag blijven 

verschjjn2n, we:as ik uw vereniging van harte toe. 

M.J. Vosjan.

Ommen, december 1984. 
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25 jaar"De O.V.C.-er" 

Bij het overdenken wat ik hiervoor in dit jubileumnummer zou 

kunnen zeggen, kwam ik voor de vraag wie ik nou eigenlijk moest 

feliciteren met dit jubileum. 

De redactiecommissie? Ja, maar de huidige r.c.heeft nog maar een 

betrekkelijk klein deel geleverd t.a.v.de gehele 25 jaar. 

Het bestuur? Nou ja, het bestuur heeft direkt niet alles met de 

tot standkoming van de O.V.C.-er uit te staan. 

Dus ben ik tot de conclusie gekomen dat het feitelijk de gehele 

vereniging is die gefeliciteerd kan en mag worden met het 25-

jarig bestaan van het cluborgaan. 

Want welke vereniging ziet kans om wekelijks uit te komen met 

zo'n volledig clubblad? 

Wat dat betreft is de O.V.C.-er �niek, en een woord van dank 

aan al die mensen die 25 jaar lang gezorgd hebben dat er copy 

binnenkwam, dat er geschreven werd, dat het geschrevene gerang

schikt werd, etc. kortom die het clubblad verzorgd hebben is m.i. 

wel op z'n plaats. 

Het is een hele klus om wekelijks de hele handel op tijd bij L.P. 

te krijgen. 

Er is wel eens wat geharret�ar over de aard en inhoud van de diver

se artikelen en/of artikeltjes. We ergeren ons wel eens aan een 

stukje dat ondertekend is met b.v. WdJ, P.O, H.W, WJH of andere 

initialen. We mogen ons gelukkig prijzen dat er mensen zijn die 

willen schrijven, en dat er een redaktiecommissie is die alles 

in goede banen tracht te leiden. 

Ik ben namelijk van mening dat het clubblad van onze vereniging 

"De O.V.C.-er" functioneert zoals het behoort te functioneren. 

Middels de O.V.C.-er kunnen diverse leden elkaar bereiken. 

Men heeft de mogelijkheid om middels de O.V.C.-er andere leden, 

of groepen van leden iets mee te delen. Ook kunnen de diverse 

commissies, en niet te vergeten het bestuur, via het clubblad 

de nodige informatie aan leden kwijt. 

Ik durf niet te beweren dat het clubblad niet beter kan, dat de 

inhoud niet verbeterd kan worden, en dat de informatieverstrek

king optimaal is. 

Ik meen dat we er met z'n allen aan mee moeten werken om het 

clubblad nog beter te laten functioneren. 
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We zullen de redactiecommissie zoveel mogelijk moeten ondersteu

nen. We mogen natuurlijk wel kritiek hebben, doch laten we vooral 

proberen opbouwend te blijven. Ik las in een winkel eens een 

spreuk; "Ben je tevreden, zeg het anderen, ben je niet tevreden 

zeg het ons" 

Ik meen dat wij allemaal vaker in deze zin moeten handelen, en 

niet met onze kritiek naar de z.g. buitenstaanders moeten lopen. 

We moeten de moed hebben en de moeite nemen onze, al dan niet 

terechte kritiek, ter kennis brengen van de redactiecommissie. 

Deze mensen wil graag reacties horen. 

Ik zou willen besluiten met de wens dat WlJ met z'n allen zo veel 

in ons vermogen ligt, mee te werken aan het wekelijks verschijnen 

van ons clubblad "De O.V.C.-er". 

Ik wens de redactiecommissie voor de toekomst (komende 25 jaar) 

veel werklust, veel copy, en vooral veel sterkte toe bij het tot 

stand brengen en uit laten komen van de O.V.C.-er. 

Tot slot wil ik een woord van dank richten aan al die middenstan

ders en zakenlieden die kennelijk ook veel vertrouwen hebben in 

de mate waarin ons clubblad wordt gelezen. 

De kosten verbonden aan de wekelijkse oplage kunnen deels worden 

bestreden uit de inkomsten uit de advertentiepagina's. 

Op deze wijze komt tot uiting dat gedeelde interesse en baten erg 

positief kunnen werken. 

De voorzitter, 

H.Wanningen.
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EEN MIJLPAAL. 

Het is alttjd btjzonder plezierig om btj een feesteltjke gebeur
tenis terug te ktjken o Dit terug ktjken hebben wtj gedaan door 
alle cluborganen nog eens door te nemen, welke in de afge
lopen 25 jaar z�n uitgegeven. 
Het was btjzonder plezierig voor ons om van de heer Bult te 
vernemen dat htj alle cluborganen beschikbaar stelde om ze 
door te nemen o Voorzover wtj na konden gaan is er verder 
niemand in de vereniging welke zo'n prachtige verzameling 
heeft b�gehouden tot op de dag van vandaag. 
Vele plezierige uren hebben wtj doorgebracht met het lezen 
in deze oude cluborganen. Deze vele uren z�n zoals gebruikel�k 
weer eens veel te weinig geweest. Elke keer las je wel iets 
in tere ssan ts. Oude beke.nde namen, oproepen, diverse samen
stellingen van besturen en commissies door de jaren been, 
lief- en leedberichten van de O.V.C.-familie, opstellingen 
en ga zo maar door. 
W� hebben nu voor u geprobeerd om van elke jaargang meerdere 
artikels eruit te lichten en deze te voorzien van een 
klein b�schrift. Ongetwtjfeld zullen velen van u het een en 
ander herinneren van deze stukjes. 
Vele personen hebben in het verleden ervoor gezorgd dat het 
clubblad wekel�ks weer uitkwam. Uiteraard �aren dat er meer 
dan deze "enkele personen" die geintervieuwd z�n. Hen z�n 
we net zoveel dank verschuldigd. 
De persoon die w� de grootste dar-k verschuldigd z�n is zeer 
zeker de heer Bult. Door z�n grote bereidwilligheid en mede
werking is bet gelukt om deze jubileumuitgave te realiseren. 
Uiteraard z�n w� ook dank verschuldigd aan hen, die op wat 
voor manier dan ook hun medewerking hebben gegeven aan dit 
jubileumnummer. 
W� hebben op deze manier geprobeerd een kleine weergave te 
geven van het 25-jarig bestaan van ons clubblad. 
W� wensen u met dit jubileumnummer nog vele plezierige en 
sportieve leesuurtjes toe. 

Rien Habers, 
Wichard Hollak. 

De voltallige redaktie 
werkend aan het ju
bileumnWYLner. 
Staand v.l.n.r: 
Rien Habers, 
Wichard Hollak en 
Gerard Bakker. 
Zittend v.l.n.r: 
Johan Stuulen, 
Miny Kortman en 
Tine Denissen. 



- s -

EEN NIE 1.JW BEGIN. 

lVlet veel genoegen en een zekere trots,bieden wiJ u hiermee 
het eerste nummer van ons kluborgaan aan.Dit blad,dat wij 
kunnen laten verschijnen met medewerking van de Ommer Midden
stand,heeft tot doel een "Spreekbuis" te zijn van de ver
eniging. 
Hiermee trachten we te bereiken,dat de binding van de leden 
onderling én t.a.v. de vereniging groter wordt.Heeft u iets 
op uw hart of bent u het met bepaalde dingen niet eens, 
s�ort uw hart uit.Opbouwende kritiek kan alleen maar leiden 
tot grotere bloei van onze vereniging. 
In't vervolg zullen de spelende leden geen konvokatie meer 
ontvangen voor het spelen van wedstrijden; de opstellingen 
zullen in dit blad worden gepubliceerd.Verder zult u weke
lijks beknopte verslagen kunnen lezen van gespeelde wedstrij
den en prognoses van de komende.Bovendien zullen bestuurs
besluiten enz. in ons nieuw kluborgaan worden bekend gemaakt. 
Wij hopen dat wij met deze uitgave in een leemte voorzien en 
rekenen op uw medewerking,zodat dit een klub-blad wordt: 
een 3e_KLASSER_WAARDIG! 

Het Bestuur 

"Eet nieuwe leven is er in geblazen.De nieuwe redakteur, 
de heer Gangkema,toont ons een prachtig nieuw clubblad. 
Het eerste clubblad was gelijk al goed gevuld." 

1 e JAARGANG no. 14 
17 Dec '59 

GESLAAGD 

Het doet ons plezier U te kunnen mededelen,dat twee van onze 
leden zijn geslaagd voor de kursus ter opleiding van 
K.H.V.B.-scheidsrechter.Het zijn de heren P.Oldeman en 
T.Stegeman.

Van Earte Proficiat! 

"In clubblad no.14 van 17 december 1959 lezen wij dat er 
toendertijd 0,ok al een tekort was. De OVC-ers Oldeman en 
Stegeman zagen gelukkig hiervan de noodzaak in." 



1e JAARGANG no.10 
19 nov. '59 
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"Dat de training ook in de jaren '60 noodzakelijk was blijkt 
wel uit het onderstaande,het bestuur zag de noodzaak kenne
lijk beter in dan enkele spelers,en dreigde zelfs met een pre
sentielijst te gaan werken of het zover is gekomen weten we 
niet." 

TRAilJIHG. 

Hoe nodig het is,dat al onze spelende leden aan de training 
deelnemen,blijkt iedere week weer.Verschillende spelers,en 
ieder weet voor zichzelf wel wie we bedoelen,hebben een 
tekort aan techniek en uithoudingsvermogen.Dat is op zich
zelf niet erg,wanneer zij de wil tonen,dit bij te brengen 
door de training te bezoeken.Er zijn echter knapen die menen 
dat zij geen training nodig hebben; zij kunnen het wel:met 
de mond.Zij vergeten echter,dat zij door hÜn-houding hun
medespelers,die wél trainen,een groot onrecht aandoen. 
Het trainen kan niet worden verplicht gesteld,maar ieder 
spelend lid heeft de morele verplichting aan de training 
deel te nemen.Het bestuur is voornemens een presentielijst 
bij te houden van de spelers die wèlen niet trainen, om
daaruit hun konklusies te trekken�-- ----

1e JAARGANG no.25 
17 mrt 1960 

EXTRA WEDSTRIJD 

De Braziliaanse voetbalclub F.C.de Santos,die op't ogenblik 
een tournee maakt door ons land,heeft aangeboden onze vete
ranen een openbare voetbal-les te geven,hetgeen door de •Oud
jes is aangenomen.nu er geen kompetitie-wedstrijden op ons
veld worden gespeeld,zal dit voor het publiek dus een extra 
attraktie ziJn.De Brazilianen,die een onderkomen hebben ge
vonden op Laarbrug,komen uit. in de volgende opstelling: 
Doel :Manga Renj aan; achter; Zi to Saamangun en Surubatao Maänana 
midden;G�falio Majela,Ramiro Residay,Dalmo Dangeubun; voor; 
Sair Labodar,Pasoa Sairatu,Joli Pele,Ringringulu Pepe,Jacof 
Didi. 

� 

Opsteliing Ommen:Doel:F.Gangkema;achter:S.Swarts en J.Mak
kinga;midden:J.v.d.Vegte,J.Aptroot en A.Kollen;voor: 
G. Essel brugge, J .I-I. Careman, B. Paping, H. de.Wit en A. Stegeman.

Aanvang 2.30 uur. Zondag a.s. op't Laer. 

"In het voorjaar van '60 speelde Ommen een vriendschappelijke 
wedstrijd tegen een Braziliaanse club.Of alle namen goed 
zijn opgeschreven weten we niet,maar zij die vloeiend 
Portugees kunnen spreken daarvoor mag het geen hinderpaal 
zijn om de namen uit te spreken." 
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22 sept. '60 
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"In clubblad no.4 22septer.1ber 1960 lazen we dat er enkele 
spelers mee stopten als voetballer de één om verhuizing naar 
Meppel en de ander om zich verdienstelijk te maken als hulp
trainer.iiet waren 2 spelers van het fameuze kampioens-elftal 
van 1959,de afbrokkeling van dit elftal was jammer genoeg 
niet tegen te gaan." 

EE�ï P lJIJT ER ACHTER! 

Onze linksbuiten �"'1.ton IIassink, gaat in verband met een be
noeming tot Bedrijfsleider te Meppel,Ommen en daardoor ook 
O.V.C. verlaten.Wij wensen Anton,die vele jaren voor OVC
lrneft gevoetbald, en z'n a.s. echtgenote veel sukses toe in �1un

toekomstige woonplaats.
Ook I-L Ekkelkamp heeft de scha enen aan de wilgen gehangen, maar
zal toch de vereniging van diens� blijven,door te assisteren
bij de training.

�e JAARGAJ.�G no.5 
29 sept.'60 

"In clubblad no.5 werd er melding gemaakt van de bestuurs e11 
commissies samenstellilj.g hieronder ziet u hoe de vereniging 
toen in elkaar zat." 

HET BES�-TUUR. 

Voor de goeie orde delen wij U mee,dat het bestuur als volgt 
is samengesteld:F.Gangkema,(voorzitter),E.C.B.Lokin,(sekretaris) 
J.V.d.Vegte,(pen.meester),G.Esselbrugge,(2evoorzitter),H.
Jalving,(2e pen.meester); kommissarissen zijn de heren K.ter
Horst,H.J.Verheijen,A.W.Kollen en H.Jalving.Administateur is de
heer a.J.v.d.Beek.
KOMMISSIES.

De heren A.J.Bult,A.W.KolJen en A.Wessel hebben zitting geno
men in de Terreinkommissie. 

De heren J.v.d.Vegte,H.Ekkelkamp en G.Esselbrugge vormen de 
materialen-kommissie. 

De heren F.Gangkema,J.v.d.Vegte,A.W.Koll@n en rl.J.Verheijen 
zullen de belangen voor het klub-orgaan behartigen. 


























































































































































































































