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Dit jubileumboek is een uitgave van de voetbalvereniging OVC ’21 Ommen en is gemaakt 
ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan. 
De makers ervan hebben geprobeerd een beeld te schetsen van de afgelopen 100 jaar en 
hebben niet de illusie volledig te zijn geweest. Dat is een onmogelijke taak voor een levendige 
club die 100 jaar bestaat. De samenstellers vragen hiervoor begrip. 
Veel dank zijn wij verschuldigd aan diverse mensen, die ons mondeling 
of schriftelijk of door middel van foto’s materiaal ter beschikking hebben gesteld voor de 
totstandkoming van dit boek. Wij wensen u dan ook veel leesplezier toe! 

Voetbalvereniging OVC ’21 
Sportpark Westbroek
Sportlaan 6
7732 AB Ommen

Telefoonnummer: 0529 453 189 

COLOFON
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Gerard Habers

Een voetbalclub met meer dan twee doelen 
OVC ’21 staat erom bekend, en wordt er om geroemd, dat het een warme club is waar 
normen en waarden hoog in het vaandel staan. Een voetbalvereniging met meer dan twee 
doelen! Persoonlijk heb ik als speler deze OVC-sfeer vanaf de junioren tot en met de 
veteranentijd zelf mogen ervaren. OVC straalt warmte uit en er wordt maximaal gepresteerd 
op het veld als daar om gevraagd wordt. Het zijn niet alleen de heroïsche overwinningen en 
legendarische kampioenschappen die een club vormen. Zware tegenslagen zijn in de 
Tweede wereldoorlog overwonnen. Het overlijden op het voetbalveld van Peter van Eijk op 
tweede Paasdag in 2000 heeft de club tot diep in de kern geraakt. Samen zijn we als OVC 
‘21 eendrachtig doorgegaan. Peter gedachtig wanneer hij als spits weer eens onderuit werd 
gehaald. Opstaan, even wrijven over de kwetsuur, het hoofd los schudden en doorgaan. 
“Kop d’r Veur”.

Hierbij wil ik als trotse voorzitter mijn grote dank uit brengen aan al die honderden vrijwil-
ligers van terreinknecht tot aan de penningmeester. Ook gaat mijn oprechte dank uit naar 
onze trouwe sponsoren in alle geledingen die het mogelijk hebben gemaakt dat wij als 
OVC ’21 deze historische mijlpaal hebben bereikt. Ik wens eenieder een mooi jubileumjaar 
toe met tal van activiteiten die de jubileumcommissie op de agenda heeft staan. Daarnaast 
hoop ik dat u met veel genoegen het indrukwekkende jubileumboek tot u neemt. 
Een zweeftocht door een eeuw OVC ’21 geschiedenis in al haar facetten.

Ik wens OVC ’21 een prachtig jubileumjaar toe!

Voorzitter OVC ‘21

Gerard Habers.

O VC ’21 bestaat 100 jaar en daar wil ik als voorzitter eenieder die OVC ’21 een warm hart 
toedraagt mee feliciteren. Niet alleen de OVC-ers maar alle Ommenaren, want er wordt 
meer dan 100 jaar sport bedreven in ons mooie Ommen. De oprichters van onze

club hadden moed in hun genen, want voetbal was een eeuw terug een onbeschreven 
bladzijde. In geheel Salland was sport een taboe.

9

Voorwoord voorzitter OVC ’21 

“ OVC staat er om bekend en wordt er om geroemd dat het een warme club is waar de 
normen en waarden hoog in het vaandel staan. Een voetbalvereniging met meer dan twee doelen!” 

Bestuur OVC 100 Jaar bestaan
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HANS VROOMEN 
De burgemeester aan het woord 

H

Als ik het goed begrijp was de aftrap niet zo’n succes, maar het was een mooie kennismaking 
met het voetbalpubliek. Mijn kennismaking was anders, het was niet het sportieve maar juist het 
verenigingsgevoel waar ik kennis mee heb gemaakt, twee weken na mijn start als 
burgemeester. Bij de nieuwjaarsreceptie in 2018 maakte ik mijn opwachting bij OVC’21. Wat mij 
betreft werd weer eens duidelijk, dat een vereniging bestaat bij de gratie van al die vrijwilligers 
die zich voor de club willen inzetten. Natuurlijk komen sportieve prestaties op een prominente 
plaats, maar dat kan alleen als mensen er de schouders onder zetten en de club draaiend 
houden.

Bij mijn kennismaking met OVC ’21 en bij verschillende andere gelegenheden, werd ik mij ook 
bewust van de lange en roemruchte geschiedenis van de vereniging. Zo probeer ik mij een 
voorstelling te maken van de oprichtingsvergadering op 19 april 2021. Hoe moet de eerste 
voetbalwedstrijd hebben gevoeld voor de “nieuwe” leden van de v.v. Ommen? Of hoe was het 
gesteld met het eerste echte voetbalveld achter Het Laar? Allemaal gebeurtenissen in de lange 
geschiedenis van OVC ’21. Het is mooi dat de club zich zo bewust is van zijn geschiedenis en 
dat ook laat zien. In dit jubileumboek wordt uitgebreid stilgestaan bij de historie. Zowel de spor-
tieve resultaten zullen de aandacht krijgen, als ook de pieken en dalen die bij een 100-jarige 
vereniging horen.
 
Het is verleidelijk om in een jubileumboek, vooral terug te kijken op de roemruchte geschiede-
nis. Maar OVC ’21 is niet een vereniging die alleen terugkijkt. Juist nu wordt de vereniging en de 
leden de vraag gesteld: hoe zien jullie de toekomst?
Dat is een spannende vraag. Aan de ene kant sta je immers in de lange geschiedenis van de 
vereniging; aan de andere kant wil je een goede basis hebben voor de sportieve ontwikkeling 
van de club en de leden. Mijn ervaring is, dat Ommenaren nuchtere mensen zijn die vooral kan-
sen zien. Dat zal ook bij deze afweging wel aan de orde zijn.
 
Juist nu zou ik zeggen, er is alle aanleiding om stil te staan bij deze bijzondere 100-jarige.
Namens het gemeentebestuur en de inwoners van onze gemeente, feliciteer ik OVC ’21 van 
ganser harte met dit bijzondere jubileum. Ik wens alle voetballiefhebbers toe, dat dit jubileum-
jaar een basis vormt voor mooi en succesvol voetbal voor de komende jaren. En dat in een club 
waar leden de schouders eronder zetten en zich thuis voelen.
 
Hans Vroomen
Burgemeester van Ommen

oe schrijf je nou een voorwoord voor een 
vereniging die 100 jaar bestaat?
Ter voorbereiding op mijn voorwoord in dit

jubileumboek, werd ik attent gemaakt op het 
voorwoord dat in 1996 werd geschreven door 
mijn voorganger burgemeester Ter Avest. Hij doet 
daar verslag van zijn eerste kennismaking met de 
vereniging vijf jaar eerder, waarbij hij werd 
uitgenodigd om een aftrap te verrichten.

12
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Meer dan 40 jaar terug kwam ik in Ommen wonen. Al snel kwam ik in aanraking met een paar 
OVC-ers met een blauw hart. Van deze mannen krijg ik het boeiende verhaal over de historie 
van OVC ‘21 te horen. Zo ook de naamswijziging. In 1921 is OVC (Ommer Voetbal Club) 
opgericht bij de muziektent op de Markt. In de jaren waarin de KNVB digitaal ging bleken veel 
verenigingen in Nederland dezelfde naam te hebben, zo ook OVC. Destijds heeft de vereniging 
ervoor gekozen om onder een andere naam uit te komen “V.V. Ommen”. OVC heeft een paar 
decennia later toch de oude naam uit de doos gehaald, met een toevoeging. Het werd OVC ’21. 
Probleem opgelost en de historie, waar OVC veel waarde aan hecht, was duidelijk zichtbaar. 
OVC ’21 doet mij denken aan een TEAM. Het zijn slecht vier letters T-E-A-M. Together Each 
Achieves More. In de gezamenlijkheid bereik je het beste in jezelf en dat is waar OVC ’21 voor 
staat, een prachtige club met historie. OVC ’21 is immers de oudste voetbalclub uit de Ge-
meente Ommen en daar mogen alle betrokkenen trots op zijn. Beste mensen, 19 april 2021 viert 
Ommen feest, en terecht, want 100 jaar is niet niks! De vereniging heeft zijn “ups” en “downs” 
gekend, maar dankzij al die vrijwilligers, die zich altijd maar weer belangeloos voor de club in-
zetten, krijg je en houd je de ware clubgeest. Voetballen is belangrijk voor de samenleving, niet 
alleen voor de gezondheid maar brengt ook saamhorigheid en geeft ook sociale verbinding. Met 
meer dan 1,2 miljoen leden organiseert de K.N.V.B. wekelijks 30.000 wedstrijden en ook meer 
dan een half miljoen vrijwilligers zijn bij de organisatie van zo’n 2.400 clubs betrokken.

Ik feliciteer graag OVC ’21 van ganser harte met het 100-jarig jubileum en spreek de wens uit, 
dat de liefhebbers van de voetbalsport tot nog in lengte van jaren mogen genieten van hun club.

Jan Smit
Erevoorzitter Heracles Almelo en voorzitter Raad van Commissarissen KNVB Nederland.

JAN SMIT 
Erevoorzitter Heracles Almelo en voorzitter Raad van Commissarissen KNVB Nederland.

“OVC ’21 doet mij denken aan een 
TEAM. Het zijn slechts vier 

letters: T-E-A-M. Together Each 
Achieves More”

Zie onze OVC ‘21 spelers!

G raag voldoe ik aan het verzoek van de jubileumcommissie van OVC ’21 om als 
Ere-voorzitter van Heracles Almelo en als Voorzitter van de Raad van Commissarissen van 
de K.N.V.B. het voorwoord te mogen schrijven. Uiteraard doe ik dat natuurlijk ook omdat ik

mij, met de Gemeente Ommen, verbonden voel als inwoner in het algemeen en als ondernemer 
in het bijzonder. Jarenlang heeft Smit Ommen op de gevel van ons kantoor geprijkt, later Smit & 
Legebeke Gerechtsdeurwaarders B.V.  
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HISTORIE 
OVC ’21 
A

Hotel de Zon 
Herman Lokin legde in de lounge van Hotel De Zon de speelkaarten klaar, zijn broer Hein haalde de hoes 
van de biljarttafel. Zondag 17 april, dit was de laatste avond van het winterseizoen dat de Ommer 
vrienden langskwamen.  Maar …ook was er de spannende afspraak voor dinsdag …19 april.

Sportverenigingen waren er niet in Ommen, zelfs in de gehele Sallandstreek was sport een onbekend 
terrein en een taboe! Sport was een kleine honderd jaar terug elitair! 
Ommen kende enkel muziekvereniging Crescendo die de Ommer bevolking bij een bijzondere 
gebeurtenis muzikaal vanaf de muziektent trakteerde!

Vertier was er verder niet in Ommen, de jongens trapten af en toe een balletje. De deelname aan deze 
partijtjes nam gestaag toe, soms speelde men elf tegen elf, het begon ergens op te lijken en het 
competitiegevoel kwam naar boven. De eigenaren van Hotel De Zon, Herman en broer Hein Lokin, waren 
in het bezit van één bruine leren bal die voorzien was van een veter. Een onderling partijtje werd veelal 
gespeeld op het  bleekie of op de oude varkensmarkt. De doeltjes werden gemarkeerd door jassen of 
andere kledingstukken. Centraal punt op deze markt was de muziektent, daar werd altijd even nagepraat 
over de dagelijkse beslommeringen. De wereld was klein, vervoer ging nog met paard en koets. 
Vanaf 1905 was er een treinverbinding met de grote stad Zwolle. Zo kwamen er tijdens deze 
ontmoetingen ideeën naar boven om een voetbalvereniging op te richten. Het idee was al eens eerder 
geopperd, maar het leek onhaalbaar. Voetbal was niet alleen een elitaire sport, ook tegenstanders waren 
er bijna niet. In Zwolle had je Zwolsche Boys om de competitie mee aan te gaan. 
Daarnaast was er enkel een bruine leren bal. 
De tijd was sober en de kruitdampen van de Eerste Wereldoorlog waren nog maar net 
opgetrokken. Het interbellum waarin alles plaatsvond, zou ook nog de zware crisis jaren 
brengen.Toch, naarmate de lente vorderde en de avonden lengden, kwamen de verlangens om een 
vereniging op te richten steeds vaker naar boven. Bij de onderlinge partijtjes was al duidelijk te zien dat 
de één over meer talent beschikte dan de ander.

ls herauten kondigden de kieviten met hun geroep en 
duikvluchten aan dat het voorjaar in het verschiet lag! De boer 
had met zijn paard de harde winteraarde in mooie rechte 

voren omgeploegd! Ommen was een klein dorp met stadsrechten, 
een kern gebouwd om de drie kerken die gezichts- en gedragsbe-
palend waren voor Ommen, en haar bewoners. Stadswijken waren er 
nog niet, van expansiedrift was nog niets te zien of te merken. 

Voorjaar 1921
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Crescendo – Muziektent
De zaterdag was voor de meeste 
Ommenaren een werkdag. Daar-
door bleef alleen de zondag als 
sportdag over. Sport echter, zo 
werd geredeneerd, zorgt voor de 
nodige ontspanning en afwisse-
ling. Al deze overwegingen wer-
den meegenomen en besloten 
werd om op dinsdagavond tegen 
de klok van 19.00 uur elkaar te 
treffen bij de muziektent. 
De nacht van maandag 18 april 
op 19 april viel over Ommen. 
Sommige Ommenaren konden 
de slaap, in de bedstee,  moei-
zaam vatten en woelden onrustig 
van de linker- op de rechterzijde. 
De gedachte aan een mogelijke 
voetbalvereniging hield ze bezig. 
Een nevel van mist hing over het 
dorpje Ommen, dat langzaam 
ontwaakte! Dinsdag 19 april, een 
gewone dag leek aan te breken, 
toch zou er deze dag geschie-
denis worden geschreven. In de 
sportgeschiedenis van Ommen 
staat 19 april 1921 met gouden 
letters opgetekend in de 
annalen. De mooie voorjaarsdag 
verliep rustig, de schilder verfde 
in alle rust, de meester had een 
aandachtige klas, de slager had 
het mes scherp en de melkboer 
was tijdens het venten een vrolijk 
deuntje aan het fluiten!

Joodse roots 
Tegen de klok van 19.00 uur 
kwamen de jongelingen bij elkaar 
bij de muziektent. Er was al het 
nodige voorwerk verricht. Echter, 
nu het uur van de waarheid en 
daadkracht was aangebroken, 
ontstond er lichte twijfel? Was het 
wel te realiseren om een voetbal-
vereniging op te richten? Woor-
den en daden bij elkaar voegen 
voelde even vreemd en onwer-
kelijk aan. De spanning steeg; er 
werd naar elkaar gekeken……!!!
De negentienjarige Hartog de Le-
vie verbrak deze stilte. Zoals het 
een man van Joodse afkomst 

Joodse OVC - ers!
Hartog de Levie was op dinsdag 19 april 1921 de spreker die 
OVC de allereerste levensadem inblies met zijn speech. “Het zou 
zeer wenselijk zijn om te komen tot de oprichting van OVC, de 
Ommer Voetbal Club”. Zijn broer Jacob zou zich ontwikkelen tot 
een verdienstelijk speler. Jacob maakte samen met Joseph van 
der Hoek deel uit van de kampioensformatie van de beginjaren 
dertig. De Holocaust zou voor 27 joodse Ommenaren de dood 
tot gevolg hebben. In de zomer van 1942 werden ook de joodse 
OVC - ers via werkkamp de Witte Poal bij Heerenveen afgevoerd 
naar het concentratiekamp Auschwitz - Birkenau.

Op 3 oktober 2012 bracht Joods Ommen met een stille tocht een 
eerbetoon aan de 27 omgekomen plaatsgenoten. Tevens wer-
den er 27 Stolpersteine in de stad geplaatst als eerbetoon. OVC 
heeft de steen van medeoprichter Hartog de Levie geadopteerd. 
In 2017 bracht de stichting Joods Ommen een bezoek aan het 
voormalige concentratiekamp. Met een fotocollage en geschre-
ven columns bij het nationale herdenkingsmonument heeft OVC 
daar een passend eerbetoon aan de drie omgebrachte joodse 
OVC - ers gebracht.

Hartog de Levie                    
Jacob de Levie                        
Joseph van der Hoek                

In 2012 is er bij het oude OVC veld in Het Laar een documentaire 
gemaakt over Hartog de Levie door Dieks Horsman (HKO) en 
Rinus Habers (OVC). De geschiedenis van OVC is mede 
geschreven door de Joodse OVC - ers.

betaamt, trad hij moedig en vast-
beraden naar voren en sprak de 
wens uit ‘Het zou goed zijn om te 
komen tot de oprichting van 
voetbalvereniging OVC  
Ommer Voetbal Club! De speech 
van Hartog werd met luid 
applaus beloond, waarna tot 
oprichting werd besloten. 

Oprichters OVC 
De officiële oprichters van OVC 
waren naast H. de Levie 
(slager),  W. Gort (melkboer), 
G. Veurink (gemeenteambte-
naar),  J.W. Siero (schilder),  
J.H. Fikkert (schoolmeester), H.J 
Lokin en H.C.H. Lokin (hotelhou-
ders). Staande de vergadering 
traden 26 leden toe en werden 
OVC’er, sommige voor de rest 
van hun leven. Dezelfde avond 
werd het bestuur gekozen, 

Willem Gort werd voorzitter, Ge-
rard Veurink secretaris en Hartog 
de Levie penningmeester. Secre-
taris Veurink maakte ter plekke 
het eerste verslag voor OVC! 
Als beschermheer werd 
aangezocht, de Hoogweledelge-
boren Heer baron P.H van 
Pallandt van Eerde. De club-
kleuren waren de eerste jaren 
geel zwart, evenals de doelen, 
overeenkomstig de kleuren in het 
wapen van baron van Pallandt en 
van Kasteel Eerde.

Tevreden keerden de OVC - ers 
huiswaarts. De opkomst was 
groot geweest; het gaf een goed 
gevoel.  De nacht viel over een 
vredig Ommen, dat zich verrijkt 
had met een voetbalclub OVC! 
Het nog zo jonge bestuur vleide 
zich tevreden neer in de

* 10 - 07 - 1901
* 09 - 03 - 1906
* 11 - 03 - 1906

†28 - 02 -1943
†31 - 01 -1943
†31 - 01 -1943
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Voorzitter Gerrit de Vries met zoon Henk 

20

bedstee. Mooie dromen kwamen de slaap verrijken, met scorende en 
juichende spelers! Zwevend op wolken van geluk dreven de 
OVC - ers door de tijd, een eeuw OVC voetbal. 

Zwevend naar geluk 
Honderd jaar OVC voetbal is een reis die je meeneemt op een wolk 
van geluk, een zwevend gevoel langs historische hoogtepunten van 
scorende en juichende spelers!  Zwaar bevochten kampioenschap-
pen, die je tussen een mensenmassa meenemen en  naar grote 
hoogte doen stijgen. Of na zware onweersluchten, gevolgd door 
een hevige wolkbreuk, je met een degradatie weer terug op Moeder 
Aarde laat vallen! Maar altijd na enkele zonnestralen in een flow weer 
optilt op een hemelsblauwe wolk, verder door de tijd! Op reis naar 
nieuwe eindeloze verten op voetbalgebied!

Zweef langs de velden 
Met een kleine dertig leden die voor 10 cent per week OVC - er waren 
en het rijke bezit van een bruine leren bal, dat zorgde  ervoor dat de 
eerste schreden wankel en onzeker waren. Een ontdekkingsreis met 
heel veel pionierswerk. Het was tevens de tijd van het interbellum, de 
grote zware crisis van de jaren dertig zou er nog overheen komen. 
Maar de jonge OVC - ers waren niet alleen, ze wisten zich gesteund 
door weldoener baron Philip van Pallandt. Deze man, die ook de pad-
vinderij naar Nederland had gehaald, bood OVC in tijden van nood 
een schouder om op te leunen en een mantel van warmte waar het 
onder kon schuilen. De kleuren van Eerde, geel en zwart, werden ook 
de clubkleuren van OVC. ‘Zonder strijd geen zege’ zat vast veran-
kerd in de OVC-genen! Van Jacob van der Boon kreeg de club een 
stuk land in bruikleen dat gelegen lag aan de Beerzerweg  in Zeesse, 
voorheen camping de Stekkenkamp. Een jaar lang konden de 
OVC - ers hier met de bruine bal trainen en schaven aan de techniek. 
De schilder, de melkboer, de slager of de schoolmeester, ze waren 
één team, OVC. Op de fiets ernaartoe, om nat bezweet weer huis-
waarts te keren. Na een jaar werd aan de Zwolseweg, ter hoogte van 
Ada’s Hoeve, een nieuw veld in gebruik genomen. 
Dit veld werd al snel aangeduid met de naam Laarmanshoek.

Paardeweide 
Heugelijk was het feit dat in 1923 
werd verhuisd naar de Paarde-
weide. Een echt voetbalveld waar 
de tegenstander waardig kon 
worden ontvangen. Op de Paar-
deweide speelde OVC voor het 
eerst haar officiële wedstrijden. 
De allereerste competitiewed-
strijd werd gespeeld tegen Raal-
te, dat met 4-3 nog even te sterk 
bleek. Met de komst van trainer 
hopman Schaap van de padvin-
derij, werd de weg naar succes 
al spoedig ingezet! 
Direct na de competitiestart werd 
in 1924 begonnen met de in de 
wijde omtrek bekend zijnde 
seriewedstrijden op Tweede 
Paasdag. Het veld was dan om-
zoomd met meer dan 2000
toeschouwers! Een gouden dag 
voor de sport en de OVC-kas!
Langzaamaan groeide onder de 
Ommer jeugd de animo om te 
gaan voetballen. Zo werd OVC 
aangenaam verrast met de komst 
van de dertienjarige Jantje 
Makkinga. Jantje zou uitgroeien 
tot ‘Grote Sportieve Jan’. 
Na een jaar maakte Makkinga zijn 
debuut in het eerste en speelde 
27 jaar onafgebroken in het 
vlaggenschip. Met meer dan 
1000 wedstrijden een record voor 
de eeuwigheid! 
Op gepaste afstand gevolgd 
door ‘Good Old Gait’ (Kanon) 
Jansen die ruim 600 keer het 
OVC-shirt over zijn ranke 
schouders trok! Na het vertrek 
van OVC werd het veld in 1934 
verhuurd aan de destijds in 
oprichting zijnde zaterdagclub 
AJAX, die met het uitbreken van 
de Tweede Wereldoorlog werd 
opgeheven! OVC bewaart mooie 
herinneringen aan de zweef 
boven de Paardeweide, waar het 
in de jaren zeventig nog weer zou 
terugkeren met de lagere 
elftallen! Het veld waar nog het 
jaarlijkse Tronktoernooi wordt 
gespeeld, ademt nog steeds de 
sfeer van weleer uit!
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Wembley
In het seizoen 1929/1930 kreeg 
de club de beschikking over 
het terrein Het Laar (thans kin-
derboerderij). Op dit veld in het 
lommerrijke Het Laar, dat evenals 
voornoemde landerijen in eigen-
dom was van baron van Pallandt, 
voelde het als ‘we zijn thuis’. 
Bijna 50 jaar OVC-geschiedenis 
zou hier worden geschreven.
De gebroeders Gerrit Hendrik 
en Hendrik (Oompie) Ekkelkamp 
egaliseerden in 1934 met de 
schop (batse) het terrein. De 
vette kleigrond (oer-ijzer) zorgde 
ervoor dat het veld ook in droge 
perioden altijd bespeelbaar was. 
Het mooiste veld dat ooit in de 
gemeente Ommen heeft gelegen 
was gerealiseerd, de kwalificatie 
‘WEMBLEY’ was op zijn plaats. 
Omzoomd door de oude kastan-
jebomen, met op zondagmiddag 
de uitgetrokken jute zakken kreeg 
het een mystiek die zijn weerga 
niet kende! Als wandelaar wer-
den je zintuigen geprikkeld, van 
‘wat gebeurt daar achter die jute 
gordijnen’?
De terreinhuur van de 
padvinderij was destijds 100 
gulden voor de duur van drie 
jaar. Voor een kwartje mocht je 
als toeschouwer langs de lijn

Sportief was er weinig te wensen, 
echter de jaren dertig werden 
getekend door een grote 
werkeloosheid.  De armoede was 
overal voel- en zichtbaar, ook 
in Ommen. OVC wisselde in het 
interbellum de sombere 
clubkleuren geel-zwart om voor 
het frissere blauw-wit. 
Deze radicale omslag vond de 
goedkeuring van weldoener 
baron van Pallandt!

Donkere wolken boven het Laar
Ondanks de nodige misère, 
werden nog voor het uitbreken 
van de Tweede Wereldoorlog 
twee kampioenschappen op het 
palmares bijgeschreven. In het 
seizoen ‘38/’39 werd zelfs met 
een tweede elftal gestart. 
Zware beproevingen stonden te 
gebeuren met het uit breken van 
de Tweede Wereldoorlog! Alleen 
al de mobilisatie eiste een zware 
tol. Jonge spelers werden opge-
roepen om de voetbalbroek om 
te ruilen voor de wapenrok. Het 
waren intensieve tijden voor de 
gehele club in al haar geledin-
gen. In de om liggende plaatsen 
Dalfsen( De Spartaan) en 
Balkbrug (Voorwaarts) werden 
de clubs ter ziele gedragen. Ook  
volgde de Ommense zaterdag 
zusterclub AJAX.
OVC beschikte echter sinds 1932 
over een gedreven voorzitter, 
Gerrit de Vries. Voor deze 
Zwollenaar was geen berg te 
hoog, geen probleem te groot. 
Daarnaast was De Vries een 
groot redenaar, waar  anderen 
zich aan optrokken. 
Onvoorwaardelijk gesteund door 
Dinus van Elburg en de gebroe-
ders Herman en Hein Lokin, was 
het motto ‘Kop d’r Veur’.
Het 20-jarig bestaan werd met de 
OVC-revue in de zaal van Hotel 
De Zon passend gevierd. On-
danks de ellende van de bezetter 
werd de blik voorwaarts gericht, 
wat zichtbaar werd door voor het 
eerst met een juniorenelftal

staan om de mannen aan te vu-
ren. Wilde je OVC’er worden, dan 
kostte dat een stuiver per week! 
De voetbalsport stond in de kin-
derschoenen en droeg in die tijd 
de titel van elitair. In het tweede 
seizoen werd voor het eerst de 
kampioensvlag gehesen.

Daar er in de regio geen 
voetbalclubs waren, had OVC 
een grote aantrekkingskracht 
op jonge talenten zoals 
Herbert Heikens en Jaap 
Bouman uit Den Ham , zelfs 
in Bergentheim wapperde het 
OVC shirt op maandag aan de 
waslijn! Je mag dan ook gerust 
de conclusie trekken dat deze 
latere voetbalclubs, evenals 
Lemelerveld, OZC, met Vilsteren 
als laatstgeborene, uit de OVC 
moederschoot zijn gebaard!

De kracht van OVC werd ook 
zichtbaar doordat een groot aan-
tal spelers uitkwam voor verte-
genwoordigende bondselftallen. 
OVC, met de coryfeeën Dinus 
van Elburg en de Joodse jongens 
Jacob de Levie en Joseph van 
der Hoek, met op doel Herman 
Lokin, was ongenaakbaar in het 
seizoen ‘31/’32 . De haan bleef 
victorie kraaien en opnieuw 
ging de vlag in top. Het grote 
ZAC uit Zwolle, met international 
Bep Bakhuis in de gelederen, 
werd met overtuiging bestreden, 
uitslag 7-7!! Ook de wedstrijden 
tegen streekgenoot USV wa-
ren grote happenings op zich. 
Zo werd voorafgaand aan een 
ontmoeting met de mannen uit 
Den Hulst de wedstrijdbal uit een 
vliegtuig op Het Laar gedropt!
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Staand van links naar rechts:
Jo Eelman, Klaas van Aalderen, Eppe Lambers, Dinus van Elburg, Jensin van Ankum, 
Herman Lokin, De Weerd en Hein Lokin. Knielend van links naar rechts: Johannes 
Gerrits, Jo op de Woerd, Joseph van de Hoek, Jaap de Levie en Jans de Klinge 
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binnen de lijnen te komen.
De eerste officiële betaalde trainer werd aangesteld, de heer Koeslag. Van hem werd verwacht nog meer 
structuur te creëren. Ook werd er een liefdadigheidswedstrijd gespeeld ten bate van het bombardement 
van het zwaar getroffen Rotterdam. Een inktzwarte periode beleefde OVC, doordat in de zomer  van 1942 
drie Joodse OVC’ers, de spelers Jacob de Levie, Joseph van der Hoek en medeoprichter Hartog de 
Levie, op transport werden gezet naar het concentratiekamp Auschwitz - Birkenau. Daar werden ze allen 
in de gaskamer om het leven gebracht. Na 75 jaar heeft OVC een passend eerbetoon gebracht aan haar 
oud-leden bij het  internationale gedenkteken op Auschwitz-Birkenau! Op het eind van de oorlog had OVC 
49 trouwe leden, zij hadden met elkaar standvastig OVC overeind gehouden. Een grote rouwrand was dat 
de preses van OVC, Gerrit de Vries, de bevrijding niet meer heeft meegemaakt. Gerrit de Vries was een 
opperhoofd die niet op de vlucht sloeg, maar de aanval koos.

De zon breekt door de donkere partij wolken
De decennia  durende  wolkbreuk was geweest. De bevrijding was gevierd, er kwam een nieuwe flow die 
je weer opnam naar nieuwe hoogtepunten. De babyboom die ontstond zou voor een nieuwe toekomst 
zorgen. Grote talenten waren in aantocht, ze zaten nog in de boerenkool of lagen al krijsend in de wieg. 
Clubs herrezen uit de as, voor het voetbal kwam er een nieuwe horizon. Op 26 mei 1947 zagen ruim vier-
duizend toeschouwers de wedstrijd tussen de grootmachten Go Ahead en Haarlem. Ook nu scheerde een 
vliegtuig over Het Laar om de wedstrijdbal op Wembley te droppen. De doelmannen moesten deze bal 
twee keer uit het net vissen, 2-2!
In februari 1947 werd begonnen met de uitgave van een waar cluborgaan ‘De Voorzet’. Het werd een 
maandblad dat het geesteskind was van Henk van der Beek. De man schreef, onder het pseudoniem 
Bartje, pakkende en boeiende columns. Drie jaar na de eerste uitgave bleken de kosten boven de baten 
te gaan.De A-junioren schreven historie met een groots kampioenschap in 1948. Enkele van deze junioren 
zouden nog veel furore beleven in het latere, inmiddels magische, witte shirt met de blauwe V.
Onder de bezielende leiding van animator Willem de Jonge en Evert Kothuis werd er in 1952 een kleedlo-
kaal gebouwd. De tijd van omkleden bij café Wiltsank van Steven Kuyt en Hotel Paping was verleden tijd. 
Met een straal koud stromend water konden de spelers zich ontdoen van de moddervlekken. De wandjes 
waren zo gehorig, waardoor de coach fluisterend zijn bespreking moest houden als de puntjes op de i 
werden gezet. De referee kreeg altijd hoorbaar, hoe de man ook leidde, een paar veren in het gat! Op 15 
augustus 1999 viel het rietgedekte onderkomen ten prooi aan de vlammen!
Vanaf 1951 werd ook gestart met het vermaarde Goede Vrijdag toernooi. Bezoekersaantallen van boven 
de vijfduizend waren normaal. Om de bezoekers een entreekaartje te laten betalen om de baten en kos-
ten in de hand te houden, zag OVC zich genoodzaakt om in 1955 jute zakken aan te brengen langs het 
speelveld om zwartkijkers te weren. Een doorsnee zondagmiddag voorzag Wembley met de uitgetrokken 
jute zakken van een mooie mystiek. Een harde schreeuw en aanzwellend gejoel, of luid gejuich van de 
toeschouwers, kon de bokken in het aangrenzende hertenkamp of de kraaien en eksters uit de kastanje-
bomen doen opschrikken. Als de jute gordijnen waren uitgerold, dan werden de zintuigen van een wande-
laar of een passant door dit gebeuren geprikkeld! Even gevangen door de gewetensvraag; ‘De portemon-
nee trekken of door wandelen naar het hertenkamp?’. 

Bruisende wolken
Actieve wolken vol nieuwe energie dreven over Ommen .
Het leek of de crisis en de oorlogsjaren de Ommenaren wakker hadden geschud in de trant van ,’Ga erop 
uit !Onderneem wat, zoek elkaar op en verenigt u’!!
Bruisend was het niet alleen bij OVC, dat met de OVC-revue van Gerard Verdoorn de Ommer bevolking 
bleef trakteren. Ook was er de oprichting van een christelijke sportclub Ommen (CSO). OVC-voorzitter 
Wim Andela heeft tijdens de oprichtingsvergadering een verzoek gedaan om te komen tot een zater-
dagafdeling binnen OVC, zodat er een sterke vereniging zou ontstaan en verdere verdeeldheid binnen de 
gemeenschap kon worden voorkomen. Zijn nobele verzoek werd om principiële bezwaren van de hand 
gewezen! Na zeven seizoenen werd CSO weer opgeheven. Twee jaar later werd het huidige OZC opge-
richt, onze zustervereniging, waar in de loop der jaren een goede band mee is opgebouwd. Vanaf 1976 
als buren op De Rotbrink en heden ten dage op Westbroek. 
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Ook in het kerkdorp Vilsteren 
werd op voetbalgebied aan de 
weg getimmerd. Vanaf 1948 
speelde het vijf jaar lang aan de 
Vilsterseweg. In 1983 zag het 
huidige V.V. Vilsteren het levens-
licht. De band met OVC is altijd 
gebleven. OVC had ook maar 
zo Ommen Vilsteren Combinatie 
kunnen zijn!!!
Nieuwe ontwikkelingen op sport-
gebied waren er ook binnen 
OVC. Zo was er in de beginjaren 
veertig al een atletiekafdeling, 
die zelfs bij de grote KNAU 
ingeschreven stond. In de zomer-
maanden voor de voetballers een 
mooie gelegenheid om de condi-
tie op peil te houden richting het 
nieuwe seizoen. De oprichting 
van de gymnastiekvereniging 
GVO maakte dat de atletiek afde-
ling werd opgeheven. Ook het 
dameshandbal, vlak na de 
bevrijding opgestart onder be-
zielende leiding van Annie Pom-
pe, kwam nooit tot bloei. Op het 
moment suprême doofde ,door 
blessures en vacatures elders 
voortijdig het vuur! 

Tropische wolken verkwikken Wembley
Ook van grote toegevoegde 
waarde was de instroom van de 
Ambonezen op het spel. Deze 
scheut exotisch buitenlands 
bloed maakte het voetbal frivoler 
en losser.De overzeese landge-
noten verdreven met hun spel 
de oer-Hollandse wolkenluchten 
voor verkwikkende moessonbui-
en! De jaren vijftig; de naoorlogse  
jongeren werden nozems met 
een strak achterovergekamd 
kapsel, met voorin een gecreëerd  
vogelnestje, dat door de nodig 
brylcreem in stijl werd gehouden. 
Onder de kont een opgevoerde 
brommer en als alles meezat een 
mooie lover achterop. Zo reden 
(‘knapten’) de boys naar de 
trainingen en de wedstrijden op 
het Laar, echter dan zonder liefje! 
Met de benoeming van 
Zwollenaar Ab van de Bend 
(destijds international bij het 
Nederlands zaterdagteam) 

kwam er eind jaren vijftig een pro-
fessionele trainer voor de selectie 
te staan. Op 3 mei 1959 haalde 
trainer van de Bend met zijn team 
op neutraal terrein (Dedemsvaart) 
tegen EMMS na verlenging met 
2-3 het kampioenschap binnen. 
Vanuit Dedemsvaart kwam de 
talentvolle doelman Ben Harbers 
over. Harbers zou uit groeien tot 
een meer dan befaamde goalie 
bij OVC. 
Het succes van het jaar 1959 was 
aanleiding om weer te komen 
met een cluborgaan, met de 
toepasselijke naam De OVCer. 
Grote inspirator en initiatiefnemer 
was de  toenmalige voorzitter F. 
Gangkema. Het werd een groot 
succes, want tot aan 1985 was er 
een wekelijkse uitgave.
In de zestiger jaren nam de groei 
van senioren en junioren sterk 
toe. Het jaar 1960 gaat de boe-
ken in van het officieel opstarten 
van het schoolvoetbaltoernooi! 
In de paasvakantie werd op 21 
april voor het eerst afgetrapt. Het 
ledental van OVC was 162, de 
babyboomers kwamen er aan!  
Een jaar later, bij het veertigja-
rig bestaan van de club, stond 
op het terrein van Stegeman 
een grote feesttent voor de toen 
alombekende Dorusshow van 
Tom Manders. De KNVB had een 
bondsvlag als cadeau meege-
nomen. Oud-secretaris, medeo-
prichter Hein Lokin werd onder-
scheiden met de bondsspeld en 
door OVC benoemd tot erelid.
Op sportief gebied liep het 
minder dat jaar, door de degra-
datie van het vlaggenschip naar 
de vierde klasse. Drie seizoenen 
verder gleed de club nog verder 
in de modderpoel naar de eerste 
klasse van de onderafdeling!
Kampioenen waren er wel op het 
veld, maar die liepen aan een 
halster. Tijdens de grote fokvee-
dag liepen Bertha 5 en Ali 7 in 
het defilé, gesierd met de kam-
pioenskransen. Ook het 75-jarig 
bestaan in 1965 van het KWPN, 
(Koninklijk Warmbloed Paarden-
stamboek Nederland),

afdeling Overijssel werd op het 
OVC terrein gehouden. De komst 
van de edele viervoeters trok veel 
paardenliefhebbers naar 
Ommen. De OVC penningmees-
ter wreef zich tevreden in zijn 
handen, de sterke grasmat kon 
het gedraaf van de edele 
viervoeters aan. De zondag erna 
draafden de OVC’ers weer met 
twee benen over Wembley, voor 
een iets kleiner publiek, op zoek 
naar doelpunten!

Een clubhuis was een begrip 
waar men nog nooit van had 
gehoord. Achter het kassahokje 
kwam een ware snackwagen te 
staan om de inwendige mens te 
versterken. Uitbater was Klaas 
Hurink (ACO) en zijn zoon Jan.  
Klaas werd geassisteerd door 
zijn vaste secondant Harrie 
Klomp. De laatste jaren was de 
kroegbaas van Hotel Restaurant 
Het Zwarte Paard, Johan Hege-
man (Hoss), de verstrekker. 
Zustervereniging OZC verhuisde 
in 1968 van de Paardeweide naar 
de Haarsweg. Hierdoor kwam de 
Paardeweide weer in gebruik van 
OVC. Met name de jeugd en, op 
de zondag, de lage elftallen kon-
den daar de strijd aangaan. De 
gemeentecup, die in 1967 was 
ingevoerd om de Ommer clubs 
de krachten met elkaar te laten 
meten, werd twee jaar achter 
elkaar in de prijzenkast van OVC 
bijgezet. 

In deze periode speelde OVC 
met succes tegen PEC Zwolle, 
met o.a Wim Rijsbergen en Pepe 
Fernandez als publiekstrekkers 
in de gelederen, een verdienste-
lijk 2-2.HVC uit Amersfoort dat al 
vaker de weg naar Ommen had 
gevonden, moest ook met een 
gelijkspel genoegen nemen .
De ligging van Het Laar met zijn 
geweldige grasmat was voor 
meer  profclubs, zoals o.a. SC 
Cambuur (Johan Derksen), Her-
acles en NEC Nijmegen, aanlei-
ding om de trainingskampen in 
Ommen op te slaan. 
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Achteraan staand v.l.n.r. Johan Veurink, Gerrit Stegeman, Henk Oldeman, Gerrit Ekkelkamp, 
Albert Gort en Gait Jan van de Vegte. Middelste rij v.l.n.r. Henk Klein, Jan Spijker en 
Hennie Jalving. Voorste rij v.l.n.r. Jan van de Vegte, Evert Kothuis en Johan Oeben. 
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Sportief succes kwam er hal-
verwege de jaren zeventig weer 
op Het Laar met de aanstelling 
van de Dedemsvaartse trainer 
Wim Adema. Bertus Hurink werd 
zijn eerste elftalleider, met Klaas 
Mussche als grensrechter!  De 
Dedemsvaarder wist met zijn 
gedrevenheid als mental coach,  
een inspirerende en uiterst mo-
tiverende wedstrijdbespreking, 
over te brengen op zijn spe-
lersgroep. Wim Adema gaf de 
spelers een aureool van onover-
winnelijkheid mee en maakte van 
een dwerg een reus! Als een 
dirigent op de bok dirigeerde de 
coach zijn blauwe orkest naar de 
zege. Op zondag 12 april 1976 
speelde OVC haar laatste thuis-
wedstrijd op het Laar. Het was 
een bijzondere wedstrijd tegen 
Zuidwolde, want OVC sloot af in 
grootse stijl! Op het spel stond 
niet alleen de eer, maar ook een 
kampioenschap. De mannen 
van Adema speelden met 7-1 de 
tegenstander finaal aan gort!
Zuidwolde werd in deze af-
scheidswedstrijd van het Laar 
GEKNIPT, GEWASSEN EN GE-
SCHOREN! Tom Niens, de club-
topscoorder, tekende voor alle 7 
treffers! Een galavoorstelling had 
het talrijke publiek gezien.

tinegebeuren verpacht aan de 
heer Johan Hegeman. Begin 
jaren tachtig nam OVC het 
beheer in eigen hand. Mensen 
die het gezicht toen bepaalden 
waren o.a. Erica van der Staay, 
Riek Siero, Theo Logtenberg, 
Benny Brandwacht, Dik Klomp 
en Jan Wessels. Zij werden 
bijgestaan door een grote groep 
vrijwilligers.

Sportief bleef het crescendo 
gaan met de mannen van Ade-
ma. De komst van Loek Bijkerk 
gaf de verdediging meer rust 
en verzorgder voetbal vanuit de 
defensie! De Adema-boys, met 
leider Piet Oldeman, werden 
glansrijk kampioen en promo-
veerden naar de derde klasse. 
Seizoen ‘77/’78 werd het laatste 
seizoen van trainer Wim Adema.

Op de laatste speeldag thuis 
tegen Zutphania werd op miracu-
leuze wijze degradatie ontlopen. 
Twee minuten voor tijd belandde 
een kiezelhard schot, via het toen 
al kalende hoofd van Han van de 
Akker en beide doelpalen weer in 
het speelveld. Het klasse behoud 
werd als een kampioenschap 
gevierd! Trainer Adema verliet 
OVC  en ook een groot aantal 
bepalende spelers zochten hun 
heil elders. Na deze periode kon 
een terugval dan ook niet uitblij-
ven.  De komst van oud betaald 
voetballer (Zwolsche Boys) Freek 
Schutten, met elftalleider Jan 
van der Staay naast hem, kon 
daar geen wending aan geven! 
Een werkpaard wordt nooit een 
springpaard, dat ondervond de 
Zwollenaar. Ook met  de milde-
re aanpak van Bertus Snippe 
(Vroomshoopse Boys) en elftal 
leider Evert Kortman bleek het 
niet mogelijk om tot aanspreken-
de resultaten te komen. Onder 
trainer Freek Spanhaak met leider 
Henk Kosters maakte Eric Log-
tenberg zijn echte debuut in het 
eerste, er kwam een sprankje 
hoop. Eric had fysiek nog wat te 
winnen, maar zou uitgroeien tot 
één van de betere spelers uit de

Een afscheid in stijl waar je de 
rillingen van kreeg, zo mooi! 
Met drie kampioenschappen op 
rij mag Adema gerekend worden 
tot de meest succesvolle coach 
in de historie van OVC!
Onder voorzitterschap van Hilbert 
Wanningen zweefde OVC van het 
majestueuze Het Laar, op wolken 
van geluk en euforie, naar sport-
park De Rotbrink.

De Rotbrink, wolken van geluk  
Nog in de sfeer en euforie van het 
behaalde kampioenschap, zweef-
de OVC naar het nieuwe onderko-
men De Rotbrink. De eerste steen 
voor clubhuis De Brink werd door 
beschermheer baron van Pallandt 
gelegd. Het clubhuis, met de 
toepasselijk naam De Brink, werd 
op 17 juni 1976 door wethouder 
mevrouw R. Vosjan geopend. Als 
gevolg van de toegenomen acti-
viteiten werd het clubhuis in 1980 
flink uitgebreid. Bij het zestigjarig 
bestaan telde de vereniging 325 
leden en 110 donateurs.
Op 1 november 1979 overleed op 
89-jarige leeftijd baron Philip van 
Pallandt. Hij was vanaf 1921 met 
OVC verbonden geweest. 
De eerste jaren dat OVC op De 
Rotbrink verbleef, was het kan

Opening clubhuis op sportpark Rotbrink
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eigen jeugd opleiding. Trainer Spanhaak kreeg na 9 wedstrijden met 9 punten zijn congé!  Gerard (Lato) 
Habers maakte samen met elftalleider Henk Kosters het seizoen af en eindigde de competitie met 22 
punten. De verwachtingen van het bestuur waren te hoog geweest! Een kampioenschap heeft er nooit 
ingezeten!

Jagende wolken
Een grote verandering diende zich aan toen in 1981 V.V. Vilsteren werd opgericht. Dit was voor OVC een 
grote aderlating. Jongeren uit het kerkdorp hadden altijd bij OVC gespeeld. Ook de ladies uit Vilsteren 
hadden een belangrijk steentje bijgedragen aan het damesvoetbal. Het damesvoetbal, dat al aan het be-
gin van de 70 jaren op Het Laar werd beoefend, ging ook op De Rotbrink weer ter ziele. Sinds 1983 wordt 
jaarlijks met groot succes het inmiddels befaamde All-In toernooi gespeeld, om het seizoen af te sluiten. 
De initiatiefnemers van deze succesformule zijn Wichard Hollak, Henk Pasman, Everhard Kroes, Gerda 
Mellenhorst en Diana Olthuis van der Sar! Een groot gezelligheidstoernooi dat op een klein speelveld 
wordt gespeeld met zowel dames als heren. 
Het heeft ook een grote aantrekkingskracht op deelnemers van buiten de vereniging!

In de begin jaren tachtig waren Horeca Huzen en Sportiek de allereerste shirtsponsoren. Talloze bedrijven 
en ondernemingen uit Ommen en omgeving hebben tot heden ten dage het OVC-shirt gesierd. Daar is de 
vereniging haar sponsoren en weldoeners zeer erkentelijk voor. De huidige hoofdsponsor, 
Ommer Automaten, prijkt vanaf 1989 op de borst van de eerste elftalspelers!

Ook werd in deze periode voor het eerst de verkiezing ‘speler van het jaar’ georganiseerd. De naam van 
doelman Klaas Jansen werd als eerste in de Autoschade Koggel Bokaal gegraveerd. Eric Logtenberg wist 
hierna de bokaal maar liefst 4 keer in de wacht te slepen.Niet alleen kwam er een cup met de grote oren 
voor de spelers, ook voor de vrijwilligers kwam er een uitverkiezing. Eddie Driessen was in 1989 de eerste 
uitverkorene. In 1992 was dat de markante OVC’er Jan van Eijk.  Er waren meer mooie activiteiten binnen 
de vereniging. In 1985 werd er, na 25 jaar clubblad De OVCer, een samengevat jubileumboek hierover 
uitgebracht. Het werd een mooi illustratief boekwerk dat een  juist tijdsbeeld gaf over de ontwikkelingen 
van de club.

Piet Halfwerk “Het kampioenschap komt eraan, zet de rijtuigen maar klaar!”.

Naast shirtsponsoring werd in 1984 ook voor het eerst een verzorger naast de trainer op de loonlijst ge-
zet. De van ROHDA Raalte overgekomen oefenmeester Henk Harmens, neemt Zwollenaar Piet Halfwerk 
mee naar Ommen. De jonge trainer heeft met zijn aanpak het bed bij de eerste selectie flink opgeschud.  
Verzorger Halfwerk was, naast een meer dan kundig en ervaren (VV Berkum) verzorger, ook een man die 
sfeer kon scheppen. Verliezen daar had de verzorger de pleuris aan, echter twee of drie overwinningen 
op rij dan riep Piet tegen de elftalleider Rinus Habers “Het kampioenschap komt eraan, zet de rijtuigen 
maar klaar!”. Oud-bestuurslid Jan van Eijk onderhield, evenals Sander Schuldink (Capelllo), een uitste-
kend contact met deze technische staf.

De geschiedenis van De Rotbrink met de ups en downs vertoont overeenkomsten met die van Het Laar. 
Een vereniging is afhankelijk van een goede jeugdlichting en wat er aan het eind van het seizoen aan 
kwaliteit binnenboord blijft. De jeugd gaf sterke signalen van hoop af voor de toekomst. Onder leiding van 
trainer  Bernard Simons en de leiders Henk Pasman en Jos Meijerink (De Mos)wisten zowel de A1 alsme-
de de A2-junioren  in 1987 kampioen te worden. De A1 -junioren wonnen de kampioenswedstrijd op het 
veld van Alcides (Meppel) en bereikten daardoor de hoofdklasse!

Strak blauw wolkendek 
Een mooie bloeiperiode was er aan het eind van de jaren tachtig en begin jaren negentig. Trainer (vuur-
vreter) Herman van de Belt kwam in 1987 voor de groep te staan. Bert van Veen werd de opvolger van 
Piet Halfwerk, de leider Rinus Habers bleef ook onder van de Beld. De Zwollenaar wist al snel zijn stem-
pel op het team te drukken. OVC werd onder zijn bewind een team met veel spelplezier, maar daarnaast 
bracht Van de Beld onverzettelijkheid in zijn jonge spelersgroep. Een wedstrijdbespreking van Herman 
van de Beld was altijd een beleving op zich. Met haarscherpe wedstrijdanalyses, gevolgd door krachtter-
men en waar nodig boetserende woorden, stond zijn team altijd vlijmscherp aan de aftrap. Verzaken was 
er niet bij. Na afloop onder de douche dan waren de OVC - ers leeg, tot op de bodem gegaan. 
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Achteraan v.l.n.r. Henk Hassink, Gerard Wessel, Gerrit Ekkelkamp, Hennie Jalving, 
Anton Hassink en trainer Ab v.d. Bend. Middelste drie: Wim de Wit, Arend Jalving en 
Hans Luttekes. Voor v.l.n.r. Hendrik Ekkelkamp, Gait Jan v.d Vegt en Johan Oeben. 
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Het versterkte de onderlinge band en het besef dat alleen talent niet genoeg was en om veel meer voor 
de sport te gaan leven! Met een promotie in 1989 op het veld van Dedemsvaart,  sloot OVC weer in de 
K.N.V.B.-elite aan. Op Koninginnedag sierde een OVC-wagen mede de traditionele Oranjeoptocht door 
de Ommer straten. De promotie werd zo door de spelers luister bijgezet. Van de Belt had zijn mannen 
dusdanig gekneed dat een jaar later, op 6 mei, in een zinderende wedstrijd met Wim van Ommen als gro-
te uitblinker (4-4), in Ruinen het kampioenschap van de vierde klasse werd binnengesleept. Herman  van 
de Belt was als trainer uit hetzelfde hout gesneden als Wim Adema.Voor alle voetballiefhebbers  in Om-
men werd zaterdag 19 mei 1990 een gedenkwaardige dag. OZC en OVC namen gezamenlijk de nieuwe 
tribune in gebruik. Wethouder mevrouw Vosjan stond aan de aftrap van de wedstrijd, die onder leiding 
stond van Zwollenaar Esajas. Het waren de doelpunten van Erwin Vonderman en Marco Puma die het ver-
schil aangaven. Ook reisde de selectie later dat seizoen af naar de  Duitse partnergemeente Recke, om 
daar een toernooi te spelen. Het werd een succesvol weekend. De Duitse clubs kregen geen poot aan de 
trapper tegen OVC. De imposante bokaal  werd in de prijzenkast van OVC bijgezet! Aan het begin van het 
seizoen’90 / ’91 raakte de meer dan talentvolle Peter van der Sar zwaar geblesseerd. In de thuiswedstrijd 
tegen Raptim werd de OVC’er bewust uit de wedstrijd getrapt!!! Zijn wegvallen zou het gehele seizoen 
voor het team voelbaar blijven! De aanhoudende successenreeks inspireerde dusdanig dat er in 1991 
een heuse Businessclub werd opgericht. Grote animators waren o.a. Eddie Driessen, Henk Raben en Her-
man Jansen. Op een symposium bij Hotel De Zon, was betaald voetbaltrainer Barry Hughes gastspreker 
voor zakenlieden en bestuurders. De peptalk van de Engelsman (entertainer)  moest potentiële sponsoren 
met de club binden. Van de opzet van de Businessclub plukt OVC tot heden ten dage nog de vruchten.     

Vader en zoon van der Sar
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Stapel Wolken 
De jeugdleider der jeugdleiders 
Gerrit Kieft zette in de beginjaren 
negentig het fenomeen keepers 
dag bij OVC op de agenda. Op 
geheel eigen wijze zoals Gerrit 
ook zijn jeugdteams begeleidde 
puur op gevoel en intuïtie werd 
het een ongekend groot succes. 
Prominente oud doelmannen 
(Gerrie van Eijk, Hans de Koning 
e.v.a. ) kwamen naar Ommen 
om daar de jeugdige goalies de 
fijne kneepjes van het vak bij te 
brengen. Onder trainer, Omme-
naar Henny Mellema en leider 
Jan Henk Pasman zou het spelen 
in de derde klasse nog een over-
treffende trap krijgen. Gepokt en 
gemazeld in het topamateurvoet-
bal, zou deze oud-doelman van 
o.a. Germanicus met zijn uitste-
kende oefenstof historie schrij-
ven. Via de nacompetitie promo-
veerde OVC op 31 mei 1993 voor 
het eerst in haar bestaan naar 
de tweede klasse. Op neutraal 
terrein in Westerbork werd door 
treffers van Edward Willemsen en 
Kris Bakker met 2-0 gewonnen 
van Veendam. In deze periode 
speelde OVC ook wedstrijden 
tegen profclubs. In 1990 kwam 
het grote K.V. Mechelen op visite. 
Een halfuur lang verdedigde OVC
een 1-0 voorsprong, verkregen 
door een lage schuiver van spits 
Marco Puma. Doelman Michel 
Preud’homme, de Belgische 
international, was volstrekt kans-
loos. Na rust werd het verschil 
weggepoetst, 1-6. Drie jaar later 
kwamen de Kuipbewoners naar 
Ommen, een Feijenoord dat on-
der leiding stond van Willem van 
Hanegem (De Kromme). Er was 
een hoofdrol voor de OVC-doel-
man Alexander Oldeman. 
Zijn keeperstalenten, die hij zo 
rijkelijk bezat, waren voor de 
Feijenoorders om gek van te 
worden.

Alles pareerde Oldeman, puur op aangeboren talent. Hij steeg voor 
een tweeduizendkoppig publiek boven alles en iedereen uit! En 
stond daardoor volop in de schijnwerpers. De gelijkmaker van Thijs 
Geurs was van grote schoonheid. Een dubieuze strafschop bracht  
Feijenoord de 2-1 winst! De Kromme ging met het schaamrood op de 
kaken van het veld, en roemde het elftal van OVC! Na een jaar twee-
de klasse, keerde OVC weer terug in de contreien waar het meestal 
in uitkwam. Het jonge team viel ten prooi aan de rijkere amateurclubs 
en daardoor uit elkaar. Peter van der Sar, Eric Logtenberg , Ray-
mond Bosch en Alexander Oldeman vertrokken naar elders. Zoals zo 
vaak een herhaling van zetten die bij een amateurclub horen, ups en 
downs. Opstijgen, zweven, vrije val…. terug op Moeder aarde, in de 
realiteit! Het trainersgilde dat hierna kwam: de ervaren Dick Gerrits, 
de piepjonge Arthur van der Veen, Marcel Logtenberg en Henk van 
Elsdingen presteerden naar wat er aan kwaliteit voor handen was 
naar behoren. Vooral het team van Henk van Elsdingen gesteund 
door elftalleider Erik Jan Regtuit dat werd aangeduid met de “ van 
Elsdingen Baby`s” deed met o.a. de gebroeders Maarten en Jacob 
Laan de voetbal harten op sportpark De Rotbrink weer sneller klop-
pen.
Bij de viering van het 75-jarig bestaan werd er een mooi 
jubileumboek uitgebracht, waar de geschiedenis pakkend in wordt 
weergegeven. Het boekwerk neemt de lezer mee door driekwart 
eeuw voetbal in Ommen. Ere-lid Dries Bult diepte het verre verleden 
op van voetbalhelden tot OVC - ers, die zich op bestuurlijk niveau 
wisten te onderscheiden.
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O.V.C. `21 voetbalt tegen de Lodderaars.

Tegen de wie...?, vraagt u. Ja, dat zal niet elke lezer duidelijk zijn, daarom hieronder een korte 
toelichting. De Lodderaars is een vriendengroep van, oorspronkelijk, 12 jongens, wiens ouders 
uiteenlopende levensovertuigingen hadden. In de jaren `60 was dat bijzonder.
In 1959 namen die jongens het initiatief om een wielerwedstijd te organiseren, een zgn. dikke banden-
race. Dat werd een succes, zodat dit 4X werd herhaald.Het eerste parcours lag in de wijk de Lodderholt, 
waarvan het stratenplan was gerealiseerd, maar er stonden nog geen huizen. Dat verklaart de naam de 
Lodderaars. In 1963, het eerste lustrum, werden er naast de wielerronde, met toen ook een wedstrijd 
voor de jeugd, nog 4 verschillende activiteiten georganiseerd. En nu komt ie..., in dat kader stemde 
OVC er in toe om een wedstrijd tegen de Lodderaars te spelen.
Vooraf, aan de wedstrijd op het Laar, feliciteert Frans Kodden namens OVC, aanvoerder Johan 
Willemsen, met het jubileum. Zoals te zien op de foto.Omdat niet alle Lodderaars beschikbaar waren, 
werden er een aantal gastspelers ingelijfd. De sportieve wedstrijd eindigde in 3-3, Jan Jutten maakte 
alle doelpunten voor de Lodderaars.
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V.a. links Eddy Driessen en Herman v. 
Aalderen en de Lodderaars Henk v. Elburg, 
Peter Kramer, N.N. Jan Jutten en Joop 
Melenhorst. Niet afgebeeld zijn gastspeler 
Gerard Beelen uit Nunspeet, 
Gerrit Bouwhuis, Dick v. Elburg, 
Be Steen en Gerrit Steen . 
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Inktzwarte wolken  
Een groot menselijk drama on-
derging OVC op Tweede Paas-
dag 24 april 2000. Tijdens de 
kampioenswedstrijd van het der-
de elftal werd Peter van Eijk in de 
tweede helft getroffen door een 
hartinfarct. Peter was kind van 
de vereniging en had zijn naam 
als topscorer jaar in jaar uit eer 
aangedaan. De week ervoor had 
Peter nog met het vlaggenschip 
meegespeeld. Bij de bezoekers 
dug-out zei hij tegen zijn teamge-
noten dat hij zich onwel voelde en 
zeeg kort daarop ter aarde. Een 
aanwezige arts kon niets meer 
voor de pas 36-jarige OVC’er 
doen. De kampioenswedstrijd 
van het dreamteam eindigde in 
een horror wedstrijd. Geheel OVC 
was wekenlang in shock. Peter  
werd door zijn teamgenoten naar 
zijn laatste rustplaats gedragen. 
Zijn voetbalshirt ging als eerbe-
toon met hem mee op zijn laatste 
reis.

Mammatus Wolken
In het nieuwe millennium scoorde 
Werner Vonderman het aller-
eerste doelpunt op het veld van 
Noord Veluwe Boys. Ook een 
treffer met een bijzondere lading 
was die van Dirk Jan Brinkman, 
tijdens de beslissingswedstrijd 
tegen De Gazelle uit Deventer op 
26 mei 2002. 
Met zijn gevreesde linker  
scoorde Dirk Jan het allerlaat-
ste  doelpunt onder de vlag van 
V.V.Ommen. Zijn treffer was ook 
doorslaggevend voor promotie 
van het team van trainer Henny 
Haverkort en leider Vincent Ruiter 
naar de 4e klasse. Saillant detail 
ook de  Gazelle kon promoveren; 
het verlies tegen OVC was aanlei-
ding om de kleedkamerdeur van 
de Blauwen te barricaderen. Wil-
len winnen en kunnen verliezen is 
niet een ieder gegeven!!
Vanaf het seizoen 2002 speelt de

vereniging weer onder de naam 
OVC en heeft, als eerbetoon 
aan de oprichters, het jaartal 21 
eraan toegevoegd. Op 8 sep-
tember 2002 werd de allereer-
ste wedstrijd van OVC’21  thuis  
gespeeld tegen S.V. Dalfsen. Het 
leverde, dankzij een treffer van 
Kris Bakker, een 1-1 eindstand 
op. De zweef duurde slechts één 
jaar, het team kon geen klas-
se behoud bewerkstelligen.De 
opvolger van Henny Haverkort 
in 2003 is Age Koster. Age heeft 
als trainer ervaring opgedaan bij 
onze zustervereniging OZC en 
heeft ook zijn sporen verdiend bij 
S.C. Lemele en S.V. Nieuwleu-
sen. 
Bij het 85-jarig jubileum werd 
er een megaverloting georgani-
seerd  met een hoofdprijs van 
€ 7.500. Op 21 april 2006 kwam 
oud-Oranjedoelman Hans van 
Breukelen als gastspreker naar 
clubhuis De Brink. De activiteiten-
commissie schotelde de OVC’ers 
een uitgebreid programma voor! 
Daarnaast werden de OVC’ers 
getrakteerd op een blauw-witte 
shawl.
Trouwe leden worden sinds dit 
jubileumjaar gedecoreerd met 
een speldje, beeldje (50 jaar) 
en een ruiker. Inmiddels is deze 
traditie een vast ritueel bij de 
nieuwjaarsreceptie. Na ruim 20 
jaar met de wonderspons voor de 
spelers klaar te hebben gestaan, 
stopte in 2007 Bert van Veen 
als verzorger. Bert heeft met zijn 
lange staat van dienst de spelers 
als pupil binnen zien komen bij 
de club en ze daarna onder zijn 
knedende en masserende han-
den gekregen. In ruim 500 wed-
strijden zat Bert naast de trainer 
om, alert als altijd, snel het veld in 
te vliegen om een 
geblesseerde speler weer op 
de been te krijgen!  Ommenaar 
en OVC ’er Harry van der Graaf 
werd zijn opvolger. Dankzij in-
spirator Cor Coenen kwam er in 
2008 een compleet nieuw 
damesteam als een geschenk uit 
de hemel vallen. 

Aansprekende namen van deze 
blue ladies waren o.a Nienke 
van Ommen, Nathalie Nieuwen-
huis, Nanda Coenen, en train-
ster/ speelster Jeanine 
Meulenkamp. Het laatste jaar 
voor de verhuizing van de Rot-
brink naar Westbroek was een 
gedenkwaardig jaar! 

De in Balkbrug wonende trainer 
Dik Runherd schreef geschie-
denis met een nog nooit eerder 
vertoond stukje vakmanschap 
binnen OVC. De trainer van de 
A - Junioren begon vol goede 
moed en veel energie aan het 
seizoen’07/’08. Gesteund door 
zijn leiders Cor Coenen, Fred 
Koggel en Gerard Herbrink, wer-
den de dartele veulens glansrijk 
kampioen. Met de aanstormen-
de talenten Ewen Staal, Jeroen 
Legebeke (schoen) en Berjan 
Jansen(Rocky).

In dat zelfde memorabele sei-
zoen botsten het bestuur en de 
hoofdtrainer Jan Bos met elkaar. 
De oefenmeester uit Dedems-
vaart laat zich negatief uit in de 
pers over de club en stuurt met 
succes aan op een definitieve 
breuk. Na 8 wedstrijden schei-
den de wegen van OVC en Bos. 
Op voordracht van het bestuur 
nam Runherd bijgestaan door 
leider Willem Lampe de taak als 
hoofdcoach erbij. Na een moei-
zame start behaalde Dik met zijn 
parade paardjes de nacompe-
titie. De climax vond  plaats  op 
18 mei met een thuis wedstrijd 
tegen Reutum. Na een 0-0 rust-
stand, maakten de doelpunten 
van Japie Hendriks (De Kid) 
en de toen al kwikzilverachtige 
Damon Nouri het verschil. 
Een kampioenschap met de 
dartele veulens en een promo-
tie met de paradepaardjes dan 
schrijf je niet alleen historie maar 
laat je als trainer ook zien dat je 
het mennen in de vingers hebt! 
Zoals de krantenkoppen het 
weergaven met ‘Runherd flikt 
het weer’.
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Na het seizoen  2008-2009 werd het sportpark na ruim 32 mooie jaren verlaten. Sportpark De Rotbrink is 
getransformeerd tot industrie terrein. De bulldozers hebben alles met de grond gelijk gemaakt, zo ook de 
bezoekers dug-out waar Peter van Eijk het leven liet. Om de waardevolle historie te waarborgen werd in 
het jaar van de verhuizing naar Westbroek de werkgroep cultuur en historie Blauw -Wit OVC’21 opgericht! 
Willy Klein Kromhof leidde als voorzitter de laatste ledenvergadering in clubhuis De Brink! In stijl afscheid 
nemen, OVC kent het inmiddels!
Sportpark De Rotbrink, het bracht OVC wel en wee! Richting de 90e verjaardag zweeft OVC met goede 
voornemens en weer een promotie  rijker op schapenwolken naar het oosten, Arriën!

Schapenwolken boven Westbroek
Op wolken, gelijk schapenkoppen, zweven we  in 2009 richting het oosten naar het  nieuwe sportpark met 
de weinig toepasselijke naam  Westbroek. Het patent om een verhuizing te omlijsten met een promotie, 
ging ook nu weer op. Want ook hier hing nog een overwinningsroes over de  vereniging, na de promotie 
met trainer Dik Runherd aan het roer. Dat deze verhuizing OVC  goed heeft gedaan hebben wij allen te 
danken aan De Drieslag-commissie die, zoals het goede OVC’ers betaamt, ruggengraat heeft getoond 
op de cruciale momenten dat het erop of eronder zou zijn. Inleveren of staan  waar je als verenging recht 
op hebt. Onder het voorzitterschap van Johan Otten werd het verhuizingsproces al ingezet. Ambtelijke 
molens malen langzaam en soms is  het zo windstil dat er helemaal niet wordt gemalen. Het proces heeft 
te lang geduurd en daardoor moest er op het budget dat beschikbaar was flink worden ingeleverd. Daar 
is de werkgroep, met o.a. Erwin Marsman en Jeroen Seisveld, met succes voor gaan liggen. De commis-
sie werd versterkt met Gerard Kleinheerenbrink, Sander Schuldink, Henk Pasman, Ronnie Huizing en oud 
voorzitter Jan Brinkman. Als drieslag commissie hebben ze geen strobreed toegegeven. 
Ook gemeentelijke beloften maken schuld, het standvastig vasthouden is beloond: ‘Kop d’r Veur’.
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Staand v.l.n.r. Gerard Wessel, Gosse van Elburg, Bennie Willemsen, Marinus Boerdijk, 
Rink Penning, Wim Kroes, Marinus Oldeman, Gerard Habers, Jan Meijerink en Peter Kramer. 
Onder v.l.n.r. Wim Herberink, Egbert Pasman, Harrie Horstink, Frits Wijnhovel, Gerard Jansen, 
Henk Pasman en Anton Boerdijk 39
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De rijke historie van OVC gaat verder in Arriën, op sportpark Westbroek. De eerste steenlegging werd op 
31 mei 2008 verricht door de ereleden Henk Pasman en wijlen Dries Bult!
Op 8 februari 2009 speelde OVC haar eerste wedstrijd op dit prachtige complex, tegen de latere kampi-
oen WVV`34! OVC beschikt hier over een eigen hoofdveld, een kunstgrasveld, een trainingsveld en, sinds 
enkele jaren, over een multifunctioneel boardingveld. Vanuit clubhuis De Spil kan men alle velden over-
zien. De Spil is een gezellig onderkomen waar het meer dan goed toeven is. Aan de wanden van De Spil 
is de geschiedenis, en ook de tegenwoordige tijd, met foto’s mooi treffend weergegeven. De Spil straalt 
en ademt voetbal uit. De vierde klasse oost is voor de jonge ploeg te zwaar en vergezeld van Rietvogels 
viel OVC weer eens terug op Moeder Aarde! De uiterst gedreven en professionele Michael Dikken( FC 
Twente) werd de nieuwe trainer coach! Precies tien jaar na het plotseling overlijden van OVC’er Peter van 
Eijk werd op 24 april 2010 in het bijzijn van zijn moeder, vele vrienden en belangstellenden een ‘Eiken-
boom’ als blijvende herinnering  geplant. Piet Halfwerk, oud-verzorger, gaf Peter op de massagetafel zijn 
bijnaam Der Tiger von Eschnapur. Peter van Eijk blijft altijd voelbaar verbonden bij de club waar hij zo 
graag was. Zijn boezemvriend, Willem Lampe, zorgde voor de passende en pakkende tekst op de sokkel, 
welke werd gesmeed door Henk Meijerink. Ieder voorjaar als de eik weer uitloopt zal dat een symbool zijn 
van jong leven, ook na de dood.

Een bijzondere eervolle gebeurtenis in de geschiedenis van OVC  was in 2010 de uitstrooiing  van de as 
van Hans Visscher. In het bijzijn van zijn naaste familieleden, OZC’ers en OVC’ers, is zijn as op 10 sep-
tember 2010 uitgestrooid op Het Laar, De Paardeweide en Westbroek. Hans is voor altijd daar waar hij 
graag vertoefde.

Op 19 april 2011 werd de eerste steenlegging van clubhuis De Brink door de dochters van Philip van Pal-
landt herplaatst. Het was een memorabel gebeuren, deze handelingen die werden verricht door mevrouw 
E. Oudshoorn baronesse van Pallandt, en haar zus mevrouw J. André de la Porte van Pallandt.  Zo blijft de 
band tussen de familie Van Pallandt en OVC ook voor het nageslacht zichtbaar. Het 90-jarig bestaan werd 
groots gevierd. De Ommer bevolking was dat jaar op Koninginnedag getuige van vijf OVC-wagens die 
meereden met de  traditionele optocht. Meer dan 100 OVC’ers namen deel aan deze jaarlijkse optocht!
Het tweede elftal gaf onder leiding van trainer Marco Hollak en leider Bennie Zwakenberg de vereniging 
met een kampioenschap een mooi en verrassend cadeau!

OZC’er  Ard Veurink en OVC’er Ronnie Huizing namen in 2011 het initiatief om gezamenlijk het G-voetbal 
op te zetten. Wekelijks bewijzen deze voetballers dat plezier samen gecreëerd kan worden. Iedere don-
derdagavond wordt er getraind en dit G-team wordt bijgestaan door een groep enthousiaste vrijwilligers 
van zowel OZC als OVC. Wedstrijden worden veelal gespeeld op goed georganiseerde toernooien. Het 
Flater G-voetbaltoernooi is inmiddels al een begrip. De organisatie rond dit team weerspiegelt dat samen-
werking en plezier tussen OZC en OVC hand in hand kunnen gaan. Het team speelt in de kleuren van de 
gemeente Ommen: geel-blauw-wit.
Onder het voorzitterschap van Michel Neppelenbroek werd er met het jeugdvoetbal een grote stap voor-
waarts gezet, door met ingang van het seizoen 2017-2018 alle jeugdspelers van OZC en OVC samen te 
laten spelen. Namens OVC zaten Hedi van Delden, Michel Neppelenbroek en Ronnie Huizing in de stuur-
groep. De toekomst moet uitwijzen of de jeugd een lichtend voorbeeld is voor de senioren. Het tenue waar 
de jeugd in speelt is een neutraal rood shirt, een witte broek OVC en zwarte kousen OZC. De uitstraling 
van Football Club Manchester United.

Op 20 november 2010 was de treffer van Khaled Aluwi op sportpark Gerner in 
Dalfsen genoeg voor de 0-1 zege en  daarmee de allereerste driepunter van  een 

seniorenteam op zaterdag.
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Dat OVC een club is die met de 
tijd meegaat bewees het door 
met ingang van het seizoen 
2010-2011 met een seniorenteam 
op zaterdag te gaan spelen. 
Scheidsrechter Harrie Hullegie 
blies op 28 augustus 2010 voor 
de aftrap van de oefenpartij 
van het zaterdagteam tegen de 
OVC-veteranen. Kay Warmink 
scoorde het allereerste zaterdag-
doelpunt. Een week later tekende 
Nick Heun voor de eerste officiële 
treffer in de derby tegen OZC. 
Op 20 november 2010 was de 
treffer van Khaled Aluwi op sport-
park Gerner in Dalfsen genoeg 
voor de 0-1 zege en  daarmee 
de allereerste driepunter van  
een seniorenteam op zaterdag. 
Geerhard Roessink, Hendrik 
Vos, Bennie Heun en daarna de 
trainers Renee Kosters en Werner 
Vonderman hebben als leiding 
een stevig fundament gelegd 
voor de zaterdag.
In de winterstop bracht zater-
dagspeler Ben Koenen, vocaal 
ondersteund door zijn teamgeno-
ten, een nieuw  OVC-clublied uit. 
Met de toepasselijke tekst ‘Zater-
dag 2 in blauwe shirts en blauwe 
broeken’.

In 2013-2014 werd het eerste 
kampioenschap onder leiding 
van trainer Han Caspers, met 
leider  Mark Ekkel en grensrech-
ter Benny Heun behaald. Zater-
dagvoetbal is niet meer weg  te 
denken en heeft een warme plek 
verworven binnen OVC. OVC’ers 
van het eerste uur die tegenwoor-
dig nog actief zijn op zaterdag, 
zijn o.a. de  spelers Stephan 
Stokvisch, Nick Heun, Jort Ha-
gedoorn en teamleider Bennie 
Heun. Het seizoen 2016/2017 
werd sportief het hoogtepunt van 
het zaterdagvoetbal. De mannen 
van de leiders Lars Zandman en 
Bennie Heun pakten overtuigend 
de dubbel. Vooral de bekerwinst 
op neutraal terrein in Dronten, te-
gen Hulshorst 2-1 winst, was een

puike prestatie. Met de klanken 
van de Champions League-hy-
mne en onder een confettiregen 
nam René Warners (Dolf) de zo 
fel begeerde bokaal in ontvangst!

In het seizoen 2011-2012 werd, 
op 24 april in Luttenberg tegen 
S.D.O.L., het team van trainer 
Michael Dikken en leider Freddy  
van Delden kampioen en promo-
veerde naar de 4e klasse. On-
der de inspirerende  leiding van 
trainer Dikken kwam er voor het 
eerst voor de jeugd een heuse 
voetbalschool. 
De opvolger van Dikken in 2013, 
Hendri Zwinselman kreeg de 
zware taak om handhaving te be-
werkstelligen. De Lemelervelder 
slaagt daar  in zijn tweede sei-
zoen via een spannende nacom-
petitie in. Over twee wedstrijden 
met Wissel is OVC eerst uit met 
een 2-4 zege en thuis 1-1 de 
sterkste. Het maximale 
gepresteerd hetgeen 
prijzenswaardig is te noemen!

Het damesvoetbal ging weliswaar 
kopje onder, echter de veter-
innen,  onder aanvoering van 
Simone Koggel, hebben deze 
leegte met veel enthousiasme in-
gevuld. Iedere donderdagavond 
trainen deze ladies ongeacht de 
weersomstandigheden onder de 
bezielende leiding van Gerrit Jan 
Mulder, Bert Olthuis of Hans Bak-
ker. Het plezier spat er vanaf en 
ook in de derde helft geven deze 
schonen goed partij. In dit tijdvak 
werd de activiteitencommissie en 
de vrienden van OVC ’21 omge-
doopt in Blue Hearts. Deze sup-
portersvereniging  zal OVC’21 op 
allerlei terreinen ondersteunen.
Grootgrutter Albert Heijn scoorde 
met de actie voetbalplaatjes-al-
bum. Het werd een ware rage 
voor de jonkies, maar ook voor 
de senioren en zelfs de vete-
ranen, om alle OVC’ers in het 
blauw-witte album te verzamelen. 

Door de komst van het internet, 
waardoor het clubblad De OVCer 
niet meer verschijnt, verandert er 
veel op het communicatieve vlak! 
Ook de wedstrijdformulieren zijn 
achterhaald. De sfeer voor en na 
een competitiewedstrijd is daar-
door sterk afgenomen!! Vooral bij 
de lagere elftallen is de charme 
van de nababbel met de tegen-
stander zo goed als verdwenen!

Indrukwekkend en emotioneel 
was de deelname van ruim 100 
OVC’ers bij de herdenkingstocht 
langs de Stolpersteine op 3 okto-
ber 2012. De A-junioren van OVC 
droegen als eerbetoon voor de 
27 omgekomen joodse Ommena-
ren 27 brandende fakkels.
Ook bijzonder was de wandel-
tocht bij het 95-jarig bestaan. De 
wandeling van OVC voerde van 
Het Laar via De Rotbrink naar  
Westbroek. Vanaf De Rotbrink 
werd de grote groep wandelaars 
begeleid door de vrolijke klanken 
van muziekvereniging Crescendo 
naar sportpark Westbroek. Dit 
jubileum album geeft een impres-
sie van OVCers die hier op deze 
OVC route gewoond, gewerkt, en 
geleefd hebben! Ze zijn allemaal 
waar de tocht langs voerde in 
een pakkend boekwerkje be-
schreven,  ‘’Historische Tocht 
OVC ’21 - 95 jaar’’!

Een boeiende en voor velen 
spannende attractie was het sky-
diven. Op drie km hoogte boven 
Westbroek een tandemsprong 
maken met een instructeur. Voor 
velen een droom die al zolang op 
de bucketlist stond, die nu kon 
worden verwezenlijkt! Als stipjes 
kwamen ze zwevend door de 
wolkenpartij uit de lucht vallen om 
gelijk een adelaar over clubhuis 
De Spil te zweven en te landen 
op de middenstip!

In het seizoen ‘16/’17 bewerkstel-
ligde de uiterst gedreven trai-
ner-coach Nico Kats, met elftallei-
der Henk Jan Grobbe, via een

Jublileum album ovc' 21 ommen - origineel.indd   41 19-03-21   12:34Naamloos-28   37Naamloos-28   37 22-03-2021   13:5422-03-2021   13:54



42

Jublileum album ovc' 21 ommen - origineel.indd   42 19-03-21   12:34Naamloos-28   38Naamloos-28   38 22-03-2021   13:5422-03-2021   13:54



Boven v.l.n.r. Wim Adema, Klaas Keizer, Bart Nijstad, Han v.d Akker, Jan Kroes, 
Lex Braakhekke, Fred Koggel. Onder v.l.n.r. Tom Niens, Wim Herbrink, 
Jos Kampman, Gerard Jansen, Henk Kroes, Henk Hendriks en Jan Bijen
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Staand v.l.n.r. Jan Pasman, Arend Paasman, Willem Legebeke, 
Anton Wolters, Jan Mondeel, Tom Lucassen, Jan Melenboer, 
Johan Ronde en Jaap Sikkens. 
Voorste rij.v.l.n.r. Raymond Nijenhuis, Leen Pasman, Rinus Habers en 
Gerard Marsman. 
Op de foto ontbreken Wim Woertink, Gerrit Kieft, Johan Kampman, 
Freek Hekman, Johan Staal, Frans Arts en Egbert Wesselink.

Walking Football 
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lange nacompetitie promotie naar de derde klasse. Op een mooie Tweede Pinksterdag op 5 juni, werd 
op Westbroek Bellingwolde met 5-0 in  de nacompetitie verslagen. Opstijgen, zweven , terug op Moeder 
Aarde, om daarna weer vol goede moed verder te zweven door de tijd! Het is de symboliek die hoort bij 
een echte amateurvereniging als OVC!
Het vertrek van de oefenmeester Kats liet zich zichtbaar voelen. Zijn opvolger Patrick Wijsman wist geen 
moment de OVC-motor aan de praat te krijgen. De krijgers van weleer zijn verworden tot brave school-
jochies. Wijsman  werd de derde OVC trainer die voortijdig zijn biezen kon pakken .Ook de komst van 
troubleshooter Popko Schuitema kan degradatie via de nacompetitie niet voorkomen. Op zondag 10 juni 
in het Friese Oldeholtpade, is de plaatselijke trots met 5-0 veel te sterk voor OVC.  Na de zweef met Nico 
Kats was OVC weer terug op Moeder Aarde!!
De komst van jeugdtrainer Freek Goeree doet de ploeg goed. Er wordt weer met passie gestreden, het 
plezier komt terug. Oud WVF-speler Freek spreekt duidelijke voetbaltaal waar de jonge ploeg een hou-
vast aan heeft. Daarnaast weet  de hoofdtrainer zich gesteund door leider Jan Mulder en twee talentvolle 
assistent-trainers, Joost Meijerink en Kris Bakker. Helaas moest de selectie afscheid nemen van verzorger 
Harry van der Graaf. Meer dan een decennium was Harry, naast een uitstekend verzorger voor de 
spelers, ook een vertrouwenspersoon. In navolging van veel clubs kreeg ook OVC te maken met een 
terugloop van zondag voetballers. De zaterdagafdeling is op het juiste moment opgezet om als vangnet 
te dienen en een leegloop te voorkomen. De KNVB kwam met de term Weekendvoetbal om een algehele 
uitholling van het zondagvoetbal te voorkomen. OVC gaat voor het seizoen ‘19/’20 deze pilot aan en zo 
kon het gebeuren dat het fluitje niet op zondagmiddag om twee uur klinkt voor de aftrap, maar op zater-
dagavond om half acht. Het eerste team ondergaat weldadig deze proeve en…… het smaakt naar meer! 
Het team van Goeree draaide volop mee en kon zelfs hier en daar potten breken.

Een nieuw fenomeen, het Walking Football, deed ook bij OVC zijn intrede. 
Kartrekker is de oud OVC-voorzitter Gerard Marsman. De eerste generatie naoorlogse babyboom 
voetballers heeft na de veteranentijd een mogelijkheid om de sportieve carrière te verlengen. 
Het zelf geschreven voetbalboek  kan met extra pagina’s worden aangevuld. Het spelplezier is op 
dinsdagmorgen groot en scoren voelt alsof je weer dat jochie op het schoolplein bent.
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Na Hartog de Levie en zijn 
vrienden die de twintigers in 
Ommen lieten sporten waren 
er opnieuw mensen die het 
initiatief namen. Nu kwam dit 
initiatief van de oud-voorzitter 
van OVC Gerard Marsman 
met daarbij de steun van 
bestuurslid OVC Jos Legebe-
ke. Met een mooie introductie 
in clubhuis de Spil kregen 
oud-voetballers weer honger 
naar de bal. Op dinsdag 17 
september 2019 werd voor 
het eerst afgetrapt op het 
nieuwe kunstgrasveld.
 Walking Football, de essentie 
is gelijk aan de tijd van Hartog 
De Levie namelijk, met plezier 
tegen een bal trappen!
Iedere dinsdagmorgen om 
10 uur is er bij OVC  Walking 
Football! 
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Onweerswolken ontladen
Het is voorjaar 2020, de maand 
maart brengt niet alleen winterse 
buien uit alle windstreken. Eerst 
is er de plotselinge zwaai van de 
eerste selectie die van de zon-
dag naar de zaterdag wil ver-
kassen. Al een decennium lang 
heeft  OVC te maken met een 
afname van het zondagvoetbal. 
In de lijn van de landelijke trend 
verkiest ook de Ommer jeugd op 
zondagmorgen het bed boven 
het voetbalveld. Het eerste elftal 
kan bij de tweede selectie nog 
wel op cohesie rekenen. Echter 
het  infuus dat het eerste en het 
tweede elftal met elkaar verbindt 
gaf geen vers bloed meer aan 
elkaar door. Kortom, de bloed-
groepen matchen niet meer. De 
omslag die OVC al een  decen-
nium eerder maakte om, naast 
het zondagvoetbal, er een zater-
dagtak bij op te starten om als 
vangnet te dienen, blijkt een juiste 
koerswijziging te zijn geweest. In 
het seizoen 2019/2020 wordt het 
infuus van het vlaggenschip bij 
de zaterdagafdeling aangelegd, 
hetgeen zorgt voor zuurstofrijke 

Dan grijpt het coronavirus om 
zich heen en gooit niet alleen de 
voetbalcompetitie plat, maar het 
Covid-19 zal de gehele wereld-
bevolking raken. Een pandemie 
die een ieder zal treffen met we-
reldwijd meer dan 777.000 doden 
tot gevolg. Een oorlog tegen een 
onzichtbare vijand ontwricht de 
samenleving en daardoor ook 
de sportclubs! Ondernemers die 
omvallen, ook voor OVC geen 
inkomsten, sponsoren die nood-
gedwongen afhaken, dit alles in 
een wereld die op hol slaat en 
in paniek is geraakt! Meer dan 
een half jaar geen voetbal, dan 
ben je als vereniging trots op je 
leden die je trouw blijven, ‘Kop 
d’r Veur’.

Samenkomst van grote groepen 
is nu verboden. Het bestuur van 
OVC staat voor een enorm di-
lemma en besluit de leden via 
een poll te laten beslissen over 
de keuze, vasthouden aan de 
zondag of de koers wijzigen. De 
OVC - ers verkiezen een sterk 
zaterdagteam boven een geman-
keerd zondagteam. Een roerige, 

stormachtige periode breekt aan. 
De switch van de zondag naar de 
zaterdag maakt veel los binnen 
voetbalminnend Ommen!!!
Twee zaterdagclubs, hoe groot 
kan de tweespalt worden?!
Deze elkaar snel opvolgende 
ontwikkelingen zorgden ervoor 
dat op zondag 26 januari 2020 
Wesley Haverkort op Westbroek 
de laatste winnende OVC treffer 
1-0 tegen KSC scoorde. Op 9 
maart speelde OVC haar laatste 
wedstrijd op Westbroek tegen 
DVC’59, dat met 2-3 de zege 
pakt. Voor de statistici onder ons, 
de laatste OVC-treffer was van 
Stein Leuninge, namens DVC’59 
scoorde Aron Arends de winnen-
de treffer. Een week later zou de 
genoemde coronacrisis de ge-
hele bevolking raken en diepe…
diepe sporen trekken!
De geboren Zwollenaar Freek 
Goeree gaat de geschiedenis-
boeken in als laatste hoofdtrainer 
van de zondag en als eerste van 
de standaard zaterdag. Tussen 
de eerste trainer hopman Schaap 
en Freek Goeree ligt een kleine 
eeuw aan trainers!!

Walking Football makes you 
feel forever and ever young!!!!
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Staand v.l.n.r. Bernard Simons, Jack Westenbroek, Aswin Koggel, 
Wilfried Hollak, Peter v/der Sar, Marco Puma, Lars Mellama, Henk Pasman. 
Onder v.l.n.r. Erwin Vonderman, Ronnie Huizing, Jeroen Seisveld, 
Luuk Ronde, Bertus Klomp, Edward Willemsen en Niek Hogeman
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OVC gaat het honderdste seizoen in als zondagvereniging, en heeft 335 leden. Er wordt gespeeld met 
twee elftallen en twee teams van 7×7 op de zondag, op de zaterdag gaat OVC met vier elftallen de com-
petitie in. Het vlaggenschip gaat uitkomen in de 4e klasse F. Op dinsdagmorgen zijn er de oude jonkies 
(Walking Football) die naast trainen deelnemen aan toernooien!

Jubileum wolken 
Ondanks de beperkingen die de coronatijd met de beperkte lockdown met zich meebracht, was er op 19 
april toch feest bij OVC. Vechtdal Leeft TV maakte opnamen, op de plek waar voorheen de oude Crescen-
do muziektent stond, van de uitreiking van de jubileumvlag. Namens de KNVB bood Oma Willems (Mieke 
Veurink) aan voorzitter Gerard (Lato) Habers een schitterende jubileumvlag aan. De vlag is ontworpen 
door OVC’er Niek Hogeman. Zo viel er voor de club in deze onzekere en roerige maand toch nog wat te 
vieren
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Verbindende wolken  
De lucht klaart op, het onweer heeft veel lawaai maar geen inslag veroorzaakt, kleine binnenbrandjes zijn 
op tijd geblust, verbinding wordt gezocht en gevonden!
We zweven nu in een luchtruim dat nog onzeker is wat betreft de komende acht maanden? Wordt het een 
wolkenpartij die wordt aangedreven door een orkaan, of klaart de lucht verder op??!!
Elke morgen zal er een rijzende zon zijn die nieuwe wolkenpartijen zal aanvoeren waar je op verder kunt 
zweven!!!
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Millennium Team 
In het jaar 2000 stelden de OVC’ers middels een enquête een millennium team samen. 

Dit millennium team willen we toch even benoemen, als eerbetoon aan al die spelers die in 
de historie in de kleuren van OVC hebben gespeeld.

Doelman:   Ben Harbers
Laatste man:   Peter van der Sar
Voorstopper:   Eric Logtenberg
Rechtsback:   Johan Oeben
Linksback:   Erik van der Heide
Rechtshalf:   Erwin Vonderman
Midmid:   Jan Makkinga
Linkshalf:   Gerard (Gait) Jansen (kanon)
Rechtsbuiten:   Tom Niens
Spits:    Marco Puma
Linksbuiten:   Gerrit (Gait) Ekkelkamp
Reserve doelman:  Henk Veldman
1e Reserve:   Han van de Akker
2e reserve:   Fokke Veenstra
3e reserve:   Peter van Eijk (tijger)
Trainer:   Ab van de Bend
Leider:    Rinus Habers
Grensrechter:   Michiel Klomp

Een team dat topklasse waardig is en waaruit blijkt dat 
OVC een bloeiende jeugdafdeling heeft . 

Maar ook uit de huidige selectie zijn er spelers zoals o.a. 
Robin Meijerink, Damon Nouri, Dennis ter Burg of David van Elburg 

die de kwaliteiten hebben om in dit illustere team te spelen!

Het bestuur van OVC ’21
Voorzitter:   Gerard (Lato) Habers   
Secretaresse:    Ciska Derks
Penningmeester:  Gerrit van Elburg
1e Secretaris:   Ronnie Huizing
2e Secretaris:   Renske van Ommen - Daman 
Supporters Blue Hearts: Walter Lenferink
Technische zaken senioren: Jos Legebeke
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Achter v.l.n.r. Rohan van Stegeren, Jan Mulder, Wilco Sieritsma, Niels Hoevenberg, 
Wesley Mulder en Joost Meijerink, Robin Meijerink, Damon Nouri, Michel Veldkamp 
en Wesley Haverkort. Voor v.l.n.r. Dennis ter Burg, Lars Legebeke, Justin de Ronde, 
Desallin Kampman, Floris Mensinga, Jeroen Legebeke, Stein Leunige, Wessel Mol 
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Van Klaas Hurink tot aan Carles Bemboom!
Vanaf 1923 speelde OVC haar thuiswedstrijden op de Paardeweide en vanaf 1929 op het Laar. In 
de rust werd een vers kopje thee gebracht vanuit het café van Kuyt Wiltsangk, het verzamel- en 
omkleedadres van OVC. Kort voor rust werd de thee gebracht door Annie de Wit die je al van verre 
kon horen aankomen op haar klikklak schoenen met in haar hand een mand vol rinkelende kopjes en 
schotels. De toeschouwers hadden zelf iets meegenomen of kauwden een nieuwe pruimtabak of sta-
ken een bolknak op. Vanaf de jaren zestig kwam daar verandering in. Klaas Hurink (ACO) stalde op 
Het Laar een snackwagen schuin achter het kassahokje. Zijn arsenaal aan koopwaar om de inwendi-
ge mens te versterken was groot. Voor de jongste jeugd was er voor een dubbeltje een rolletje zoute 
drop. Daarnaast vond in de wintermaanden de warme chocolademelk en koffie gretig aftrek. In de 
rust van de wedstrijd stond er een lange rij  te wachten bij de rookworsten met piccalilly. Eén zondag 
was toch wel bijzonder. Kort voor het rustsignaal vloog een verdwaald afstandsschot de snackwa-
gen binnen en knalde de pan met rookworsten van het vuur! Het projectiel werd zeker niet door “Het 
Kanon” (G.Jansen) afgevuurd want dan was de achterwand er wel uitgevlogen. Na Klaas kwam zijn 
zoon Jan iedere thuiswedstrijd naar Het Laar. De laatste uitbater was Johan Hegeman (Hoss ge-
naamd) tevens de uitbater van Hotel het Zwarte Paard. Na de verhuizing naar De Rotbrink heeft de 
Hema de worstenverkoop van OVC overgenomen.
Clubhuis De Brink gaf de bezoeker nog meer het clubgevoel. Mede door de vele elftalfoto’s, bekers 
en oorkondes van behaalde kampioenschappen. Een fotowand is nog nooit opgesierd met een ge-
degradeerd team! Hoe mooi kan het zijn als de haan alleen victorie  kraait….. 
Het clubhuis werd eerst nog verpacht aan de eigenaar van hotel Het Zwarte Paard, Johan Hege-
man(Hoss). Na enkele jaren nam OVC het beheer van de kantine over.

Belangrijke uitbaters waren op de Rotbrink toch wel Theo Logtenberg met zijn onafscheidelijke we-
derhelft Riek. Een koningskoppel dat goed ondersteund werd door Jan Wessels .
Aan de bar kan het gezellig toeven zijn na een training of een wedstrijd; voetbalhumor hoort daar-
bij. Zo ook in 1983. Theo vond bij het opmaken van de kas een vol gestreepte consumptiekaart van 
trainer Freek Spanhaak. De bon was de avond daarvoor door de selectie misbruikt door aan de bel 
te klingelen en daar de rondjes op af te vinken, de pen was gewillig. Theo zag de overvolle kaart en 
kon zijn ogen niet geloven, hij dacht aan de gemoedstoestand van de OVC trainer. Hij aanschouwde 
nogmaals het papiertje, nam zijn bril af en terwijl hij zich omdraaide naar de volle bar kwam de nu al 
legendarische vraag.
”Hoe is die Spanhaak  gisteren toch noar huus e goan?”.

Vanaf de intrede op sportpark Westbroek treedt Carles Bemboom als gastheer op in het clubhuis. 
Carles weet zich omringd door veel trouwe vrijwilligers met o.a Thom Koggel die al decennia lang op 
de donderdagavond niet alleen voor de versnaperingen zorgt maar ook een zeer gewaardeerde mu-
ziekkeuze heeft. Rechterhanden van Carles Pluto ( de bijnaam verkregen door Bernard Habers) zijn 
Niek (Dimodeus) Kleinheerenbrink, Jos Hoekman, Marcel Bakker, Hans Bakker, Ingrid Grave en Ron-
nie Huizing. Bij grote evenementen kan Carles probleemloos een beroep doen op een groot arsenaal 
aan barmedewerkers. Grote dank aan alle vrijwilligers die in de periode tussen de rookworsten en 
het overheerlijke glaasje Hertog Jan de bediening verzorgen. Er is heel wat gegeten en gedronken in 
deze tijdspanne tussen Klaas Hurink en Carles Bemboom.
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Hartog de Levie - Gerrit van Elburg!
Een voetbalclub is afhankelijk van vele factoren om tot bloei te komen en in bloei te blijven!
Als de spits geen voorzet  krijgt vanaf de zijlijn wordt het onmogelijk om tot scoren te komen. Als de keeper 
de handen op zijn rug houdt wordt het onmogelijk om het op hem afgevuurde schot te pareren. In de honderd 
jaar die achter ons ligt is een sterk bestuur van wezenlijk belang om een voetbalvereniging goed te leiden. 
De voorzitter zal naast een goed redenaar ook moeten kunnen delegeren. Een boegbeeld waar men vertrou-
wen in heeft door zijn uitstraling. Geen zwalkend gedrag maar juist vastberadenheid tonen!Een secretaris zal 
altijd neutraal verslag moeten doen van gecorrespondeerde zaken, een eigen mening nooit voorop stellen. 
De meest ondankbare functie binnen een verenging is die van schatbewaarder of te wel penningmeester. Het 
geld beheren van derden vraagt een grenzeloos vertrouwen in de persoon in kwestie. Rode cijfers daar gruwelt 
een goede penningmeester van. Om die dreiging van rood voor te zijn moet er op tijd aan de noodrem worden 
getrokken. Verhoging van de contributie of aanmaningen zijn niet de meest plezierige boodschappen die dan 
verzonden worden, maar wel noodzakelijk om een club in zware tijden gezond te houden.
OVC heeft in de loop der jaren veel penningmeesters gehad, waarbij al snel duidelijk werd dat de één over 
meer kwaliteiten en drive beschikte dan de ander. In 2011 was OVC naarstig op zoek naar een nieuwe schatbe-
waarder. Het was niet de meest ideale financiële positie waarin de club zich bevond. Gerrit van Elburg durfde 
de uitdaging aan en stapte als penningmeester in het dagelijks bestuur. Rood moest en zou weer zwart worden 
geschreven. Het werd een missie die zou slagen. Facturen worden als liefdesbrieven naar de geadresseerden 
verstuurd. Een speler die een achterstand in betaling heeft krijgt eerst een waarschuwing. Indien deze bood-
schap niet overkomt volgt er een speelverbod. Zo hebben de OVC’ers hun schatbewaarder in de afgelopen 10 
jaar leren kennen en ze kregen respect voor de man die vooral op de kleintjes let. Door zijn werk als quaestor 
heeft Gerrit de status opgebouwd van iemand die net zo betrouwbaar is als de bank van Engeland.
Iedere ledenvergadering komt de OVC-schatbewaarder met zijn geloofsbrieven naar de leden toe. Na tekst en 
uitleg van Gerrit klinkt er altijd een luid applaus van de toehoorders. Samen met Ronnie Huizing, Jeroen Seis-
veld en Marcel Bakker heeft hij ervoor gezorgd dat OVC weer vet op de botten heeft gekregen, waarvoor dank! 
Zoals er spelers zijn die boven het maaiveld uitsteken, zo is Gerrit één van de langstzittende penningmeesters! 
Maar ook dank aan al onze schatbewaarders van weleer die actief waren in de periode tussen Hartog de Levie 
en Gerrit van Elburg.
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 Ode aan Het Laer (Wembley)!

Thuis heb ik nog een ansichtkaart.
Met daarop een met riet gedekt idyllisch kleedgebouw.
Wim Adema de dirigerende succescoach uit Dedemsvaart.
Een olifantenpaadje tussen het struikgewas door.
Terreinknecht Hans Visscher aanwezig voor dag en dauw.
Doelman Ben Harbers stort zich onverschrokken overal voor.
Mijn voetbalmaatjes uit de oude Friesendorpstraat.
Het is Bernard Habers die ze oogluikend naar binnen laat.
Henk Hassink die met zijn demarrages maar langs de lijn blijft gaan.
Secretaris Evert Daman met zijn hofnar sigaar al half opgebrand.
Spits Gait Ekkelkamp die weer eens een keeper machteloos laat staan
Voorzitter Dries Bult met pen en notitieboekje in zijn hand.
De ACO snackwagen met chocomel, warme worst en zoute drop.
Het Laer met zijn uitgetrokken jutegordijnen door mystiek omgeven.
Juichende OVCers zetten na weer een doelpunt, het Laer op zijn kop.
1976 het grote afscheid, Tom Niens hij tekent voor alle zeven.
Riek Logtenberg ze draait van spanning weer een knoop van haar jas.
Dit oude OVC -veld , ik weet nog goed hoe het was.
Langs Het Laer zag ik de hoge kastanjebomen staan.
Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan.

Detectiepoort 

Bertus Koggel is bij het zaterdagteam supporter van het eerste uur zowel 
uit als thuis. Zo ook in het seizoen 2011-2012. Het zaterdag- team moest 
spelen tegen het team van Veldzicht. Vroeger zat daar de crimineel 
Arnold Rietbergen(‘ouwe Nol’) veilig opgeborgen. Nu is het een Centrum 
voor Transculturele psychiatrie. Voordat het team met begeleiding en 
supporters waaronder ook Bertus naar binnen mocht in de beveiligde 
inrichting ,was er eerst de detectiepoort. Horloges, sieraden, riemen 
(gouden tanden) en alles wat met metaal te doen had werd afgedaan. 
Alles verliep vlekkeloos, totdat Bertus door het poortje moest. Plotseling 
klonk er een schelle langgerekte tuuuut  tuuuuuut  tuuuuuut. Alarmfase 1 
ging in werking. Bertus ging terug en werd ondervraagd. ‘Heeft u onder 
de kleding nog wat verborgen?’ Bertus schudde verbouwereerd in alle 
onschuld van nee en werd ook nog even gefouilleerd. Niks te vinden. 
Na enkele minuten nog een herkansing maar opnieuw tuuuut..tuuuut  
Bertus kreeg het te kwaad en de spelers werden door het oponthoud 
onrustig. Bertus werd nader ondervraagd en wederom gefouilleerd, van 
boven naar beneden totdat de handen bij zijn erogene zone kwamen. 
Op dat moment van aanraking kwam zijn ingeving van: “Ik hebbe een 
kunstheup!” Hilariteit alom. Bertus mocht naar binnen en zag dat zijn OVC 
de volle buit meenam! Bij het verlaten van Veldzicht, was het 
gespreksonderwerp niet de zege maar de …..detectiepoort!!!

Bertus Koggel
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Henk van de Beek
OVC schrijver oa: Langs 

het lijntje 

Asta van de Beek - Peters
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“Het Kanon!”

Gerard Jansen maakte al 
op jonge leeftijd furore 
door op 3 mei in de be-
slissingswedstrijd om het 
kampioenschap 
tegen EMMS als invaller 
te scoren. 

Gerard was een blijvertje 
en meer dan dat. Ruim 22 
jaar speler van het eer-
ste en met 600 wedstrij-
den op je conduitestaat 
behoor je zeker tot de 
groten binnen OVC. 

Zijn wedstrijdinstelling 
gevoegd bij zijn 
onbedaarlijk harde scho-
ten bezorgden hem al 
snel de bijnaam van “Het 
Kanon”. Zijn clubliefde is 
nog steeds groot, verkas-
sen naar een andere club 
was nooit aan de orde. 

Ook niet toen hij in het 
huwelijksbootje stapte en 
in Rotterdam ging wonen 
dichtbij zijn grote liefde 
Feijenoord. Iedere zon-
dagmorgen toog Gaitie 
naar Ommen om te voet-
ballen, ware clubliefde! 

Dat bewees hij op een 
bewuste zondag toen 
de benzinemeter aangaf 
dat de tank nagenoeg 
leeg was. Een blik in zijn 
portemonnee leerde de 
OVC’er dat deze op wat 
kwartjes na ook geen 
hoop gaf. 

Het kwam niet in zijn 
gedachten op om 
dan maar af te bellen. 
De boodschappen-
tas werd gevuld met 
alles wat er aan lege 
flessen aanwezig 
was. 

Het statiegeld van de 
emballage was vol-
doende om Ommen 
te halen, de terugreis 
was van latere zorg. 

OVC speelde op Het 
Laar de tegenpartij 
met 2-0 van de 
Wembleymat. Beide 
doelpunten kwamen 
op naam van Gait 
Jansen Dit voorval 
tekende de clubliefde 
van “Het Kanon”.
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DE BENDE VAN VIER 

“Nou”, nuanceert Peter Kramer. “Het beginsignaal… We zijn ook wel eens te laat geweest. Kwamen we 
aan het dwalen en arriveerden we pas tijdens de rust. Zoals een paar jaar terug. Hoe heet die club ook 
alweer? Had er nog nooit van gehoord. Ja, nu je het zegt, Zandhuizen. We kwamen uit in Appelscha. 
Helemaal uit koers. Nou ja, ze hebben niet op ons gewacht. De wedstrijd was op tijd begonnen. Maar we 
hebben weinig gemist. Bij rust was het 0-0. In de tweede helft vielen pas de doelpunten. Je kunt inder-
daad spreken van een club van vier. Al begint het wat af te kalven. Co van Delden, Johan Ronde, Gait 
Jansen en ik. Vroeger hebben we met elkaar in de veteranen gevoetbald. Zo is het ontstaan. OVC is je 
club, dus je volgt het eerste. Al jaren.”
‘De Bende van Vier’ begint iets uiteen te vallen. Leeftijd? Of verminderde interesse? “Co gaat lang altijd 
niet meer mee. Gait moet altijd overleggen met thuis en Johan wil tegenwoordig direct na de wedstrijd 
naar huis. Jammer, want hij ouwehoert met iedereen. Ik blijf meestal nog wel even na. Een biertje drinken. 
Ja, natuurlijk mopperen we wat af langs de lijn. Dat zal de leeftijd zijn. Vroeger was alles beter hè. Dat 
betwijfel ik overigens wel. Tegenwoordig is ook in de lagere klassen het voetbal veel sneller, agressiever 
en harder geworden. Die slidings en tackles, het griezelt je soms toe. Wat ik mis is rust in het spel en over-
zicht. Het is allemaal zo wild en jachtig. Ach ja, we hebben een voetbalverleden met z’n vieren. Co was 
mijn buurman in de Violenstraat. Die heb ik erbij gesleept. 
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Johan Ronde, Ko van Delden, 
Gerard Jansen en Peter Kramer 

e zijn er nog. Clubmensen. Niet van die lui die je alleen ziet als het de vereniging goed gaat. 
Dat zijn successupporters. Nee, mensen met een clubhart zie je in goede tijden, maar ook in 
slechte tijden. Niks afhaken, bijblijven. Trouw volgen ze hun sportliefde. Letterlijk naarz

desolate streken en verborgen gehuchten, want in Nederland heeft elk zichzelf respecterende 
dorp zijn eigen fanfare en voetbalclub. Bij zon en bij regen, niets houdt ze tegen. De echte sup-
porter staat bijtijds aan de lijn. Mopperen is slechts schijn. Bij een nederlaag wordt gefoeterd: ik 
lijk wel gek, maar de week er op staan ze weer op de vaste stek. De echte supporter staat paraat, 
thuis of uit. Vanaf het moment dat de arbiter het beginsignaal fluit.
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VAN DE HAK OP DE TAK MET CLUBICOON PETER KRAMER 
Gait begon destijds echt te oud te worden voor het 
eerste, maar respect dat hij zo lang op niveau heeft 
gevoetbald en Johan, ja Johan… Ik zal het nooit 
vergeten. Hij maakte zijn opwachting in de zaal. Op 
blote voeten, maar fanatiek! Net als Co kwam hij uit 
de provincie Groningen. Stadskanaal. Dan praat 
ik over de eind jaren zeventig, begin jaren tachtig. 
Weet niet meer exact. Ja hallo, ben ook al 77 jaar. 
Wat zeg je: zou je dat niet zeggen, haha dank-
jewel. We hadden een goede spelersgroep, met 
onder andere Jos Denissen. Een wat bonkige spits. 
Goede voetballer, net te licht voor FC Twente. Een 
echte goaltjesdief en een wereldreiziger. Overal 
had ie gewerkt, Iran, Afrika, Amerika, noem maar 
op. Ik vergeet nooit tegen Dalfsen. Aftrap, boem, hij 
knalt hem er zo in. Maar ook Gait en Johan konden 
aardig met de bal overweg. Samen spelen was 
geen probleem. Samen op pad wel. Johan weet 
overal de weg. Althans dat denkt ie. Maar we zaten 
ook al een keer in Duitsland. Helemaal verkeerd. 
Navigatie? Och, al dat moderne spul. Niet nodig. 
Moet je Gait horen als we weer eens aan het dwa-
len komen. Dat is cabaret. Die twee zijn het nooit 
eens. Ook niet op voetbalgebied. Maar terugko-
mend op die veteranencompetitie. Daar speelden 
goede ploegen in mee hoor, zoals Lemelerveld, 
IJssel Boys, dat is opgegaan in Wijhe ’92 en Roh-
da Raalte. Geen kattenpis. Aan het eind van het 
seizoen was er altijd een feestavond in De Leeren 
Lampe in Raalte. Legendarisch.” En dan een beetje 
schalks, “nee, ik kan niet alles vertellen…”

Mocht dit artikel wat warrig overkomen, dan is dat 
geheel in de stijl van de geïnterviewde. Het moet 
over voetbal gaan, maar als buiten een eekhoorn 
voorbijflitst heeft Peter daar wel een verhaal over. 
Wonend op misschien wel het mooiste stekje van 
Ommen, op een bult omringd door camping de 
Koeksebelt, krijgt hij bezoek van niet alleen allerlei 
zangvogeltjes en konijnen, maar zelfs hazen en bui-
zerds. En ja, als terloops het wild ter sprake komt, 
volgt een verhaal. Peter steekt van wal over een 
jonge buizerd, de vliegkunst nauwelijks machtig. 
Na eerst tegen het raam te zijn gevlogen, bleek de 
jonge roofvogel vermoedelijk flink hersenschade te 
hebben opgelopen. Of was het grootheidswaanzin? 
De haas op het gazon leek hem een geweldige 
prooi. De aanval werd geopend, maar de haas 
trommelde de buizerd genadeloos op zijn kromme 
snavel. Wegwezen jij. De overmoedige stootvogel 
droop zieltogend de aftocht. We krijgen het over 
de weidevogels. Die zie je steeds minder. En of de 
interviewer de tortelduif kent. Nee, niet de Turkse 
tortel, maar de echte tortelduif. Niet dus. Net als de 
patrijs. Nergens meer te zien.

Daar hebben we de nijlgans voor teruggekregen 
oppert de interviewer en brengt daarmee ‘het 
lijdend voorwerp’ weer terug naar het voetbal en 
OVC ’21 in het bijzonder. 
“Heb je de Kruik nog gekend”, vraagt Peter. “Dat 
was de tweede naam van Dik Klomp. Zal Sander 
Schuldink wel verzonnen hebben, die geeft ieder-
een een bijnaam. Die boef had samen met Henk 
Kosters een flesje Heineken geprepareerd. Dik pak-
te voor hij kantinedienst had altijd eerst een biertje. 
Om de zenuwen te kalmeren vermoed ik. Hoe dan 
ook, Sander en Henk hadden peper en zout in het 
bier gegoten, de dop er weer op geknutseld en die 
vooraan in de koelkast gezet. Kruik greep het foute 
flesje, nam een slok en belde direct op hoge poten 
vrouw Paping van drankenhandel. Dat het gelever-
de bier niet goed was. Een staaltje voetbalhumor. 
Mooi.” 
De anekdotes rijgen zich aaneen. Even serieus. 
“OVC is mijn club, dus daarom volg ik ze.” Het is 
een statement. Hij heeft de kleuren van OVC op 
noppen verdedigd, maar tevens meerdere functies 
bekleed. Van voorzitter tot trainer. “Kan ik van ge-
nieten, de omgang met de jongens. Ook een paar 
die als niet de gemakkelijkste bekend staan. Ik nam 
ooit de B’s over. Twee trainers hadden ze al versle-
ten. Die zagen het niet meer zitten. Vijftien, zestien 
jaar, een stel muiters bij elkaar. Ik was voorzitter 
van de TC (Technische Commissie, WL), kon nie-
mand vinden en dacht: nou ja, dan moet ik het zelf 
maar gaan doen. Het waren echt donderstenen, 
maar voetballen konden ze wel. Onder andere Da-
mon Nouri zat destijds in die lichting. Die heb ik af-
gelopen jaar in het zaterdagteam gehad. Uiteinde-
lijk kreeg ik ze in het gareel en aan het voetballen. 
Dat geeft voldoening. Kijk ik met plezier op terug. 
Ook op de samenwerking met grensrechters die ik 
gehad heb, met name Bertus Zijsveld, lang geleden 
en iets recenter Henri Logtenberg, toppers!” 
Over de zaterdag gesproken. Het vlaggenschip 
van OVC ’21 maakt de switch van zondag naar 
zaterdag en een fusie met OZC wordt onderzocht. 
Peter wikt en weegt voor het eerst zijn woorden. 
“Ja, wat moet je daar nu van vinden… Dat het eer-
ste naar de zaterdag gaat doorbreekt mijn patroon. 
Een fusie. Hoeft van mij niet. We houden het al 
honderd jaar vol. Ik zou het jammer vinden dat je 
dat viert en aansluitend gaat fuseren. In Slagharen, 
Dedemsvaart en Nieuwleusen kan het toch ook, 
twee verenigingen? OVC is toch mijn club. Ik vraag 
me af of het gevoel hetzelfde blijft als de club gaat 
fuseren. Verder wil ik er niet te veel over kwijt. Af-
wachten. De leden moeten zich maar uitspreken.” 
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D
CAPELLO

e oude Friesendorpstraat is één van de 
eerste nieuwbouwstraten van Ommen.
Een klein straatje maar op voetbalgebied

o zo belangrijk. Het was namelijk de kweekvij-
ver van OVC ’21. Onder meer de Jalvings, De 
Ottens, de Pasmannen, de van Durens (Cruijffie), 
Henk Woertink (Rocco), de Habersen Lato) en 
ook de grondlegger van het schoolvoetbaltoer-
nooi, Hans Visscher hebben daar hun roots 
liggen.
Ook de trouwe hoofdsponsor van OVC Mans 
Zandman is opgegroeid in de kweekvijver.
In 2002 viel het oneven gedeelte (5-27) onder de 
slopershamer om plaats te maken voor nieuw-
bouw. De even zijde (6-28) is gevrijwaard geble-
ven van de bulldozer en zou eigenlijk op de lijst 
van cultureel erfgoed geplaatst moeten worden.
Voor OVC staat het straatje met stip op één wat 
betreft de aanvoer van jeugdtalenten. Achter 
iedere voordeur schuilt een OVC-verhaal.

In 1997 beschreef Rinus Habers alle OVC-bewo-
ners in het boek uit de kweekvijver. Grote vissen 
zijn daar naar boven gehengeld!
Op maandagmorgen werd iedere waslijn 
opgesierd met het frisse blauw wit van OVC. 
Vanaf 1964 kwam er een tenue bij op nummer 18 
en wel dat van Sander Schuldink.

Sander, de zoon van Hendrik Schuldink en Hen-
drikje Boone.Hendrik Schuldink was van beroep 
slagersknecht bij o.a de joodse familie de Haas. 
Hendrik was een harde werker en heeft zich in 
de oorlogsjaren moedig gedragen en is daar-
voor onderscheiden.Alexander Magnus Diederik, 
roepnaam Sander, werd geboren op zaterdag 
22-5-1954 en was in het gezin Schuldink een 
nakomertje en het broertje van Joke, Dineke en 
Jannie. Als 10-jarige knaap maakte Sander zijn 
opwachting bij OVC.Geen grote technicus maar 
wel een betrouwbare middenvelder of bruikbaar 
als degelijke rechtsback. Hij doorliep alle 
jeugdelftallen tot en met de A-junioren, daarna 
hing Sander de kicksen aan de wilgen.

De liefde en trouw werd niet aan een vrouw, maar 
aan het voetbal verklaard. Sander ging vlaggen, 
scheidsrechteren en de toenmalige terreinknecht 
Hans Visscher assisteren. 

Eerst op Het Laar en de Paardeweide daarna op de 
Rotbrink. Anno 2021 is Sander op sportpark West-
broek nog steeds actief als terreinmanager en zorgt 
hij ervoor dat de vlaggen op tijd in top gaan en de 
lijnen kaarsrecht worden getrokken op het veld.
Sander behoort tot de categorie echte helden van 
de velden. Als scheidsrechter heeft Sander maar 
liefst 23 jaar de wedstrijden van OZC 8 in goede 
banen geleid.

De gele kanaries van Marinus Steen (De Borrel) 
bestond uit coryfeeën die de sporen in het eerste al 
ruim verdiend hadden o.a Gerrit Kuiper (Kupertie), 
keeper Andre Petter, Gerrit Woertink (kweekvijver), 
Harry Wassens, Herman Blikman, Jan Warmelink 
(Sappie) en de onvolprezen aanvoerder van dit 
veteranengezelschap Jan Otten.
Een dreamteam dat voor de hoofdprijzen ging en 
de techniek de boventoon liet voeren.

De ontmoeting met Willem van Hanegem 
(De Kromme) op 14 mei 1994 tijdens de wedstrijd 
OVC - Feyenoord (1-2) was een jongensdroom die 
voor Sander uitkwam. De adoratie voor Feyenoord 
en met name voor De Kromme gaat zover dat zelfs 
de kanarie naar Willem is vernoemd.
Als het gele zangvogeltje begon te fluiten, dan kon 
je met een beetje fantasie zelfs het clublied van 
Feyenoord het: “Hand in hand kameraden” horen.

Dichterbij huis is zijn andere voetbalvriend en 
OVC’er Gerard Habers (Lato) te vinden. Gezamen-
lijk zijn ze opgegroeid in de kweekvijver en ook Lato 
is een fervent aanhanger van de club uit Rotterdam.
Deze herinneringen aan de Kromme en Lato maken 
van Sander soms een emotioneel mens, een traan 
was nooit ver weg.
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Samen met Lato was Sander nog jarenlang leider 
van het veteranen elftal, een team opgebouwd uit 
veel oud eerste elftalspelers.
Met onder andere Jan Bijen, Lody Bosch, Gerard 
Broekhof, Jan Zeewuster, Gerard Kleinheerenbrink 
(van Zoghel), Lex Braakhekke, Gaitie Jansen, 
Berend Luttels, de gebroeders Egbert en Jan Henk 
Pasman, Rinus Habers en Henk Meijerink moch-
ten deel uitmaken van dit elite team. Kampioen-
schappen behalen? Het was praktisch elk seizoen 
raak voor dit keurkorps!! Capello (de bijnaam van 
Sander) zorgde er uiteraard voor dat de velden er 
picobello bij lagen. Op wedstrijddagen gehuld in 
het zwart om de wedstrijden zo neutraal mogelijk in 
goede banen te leiden.

Het hoogtepunt van de vriendschap tussen Capel-
lo en Lato lag echter niet op het veld maar vond 
plaats tijdens Koninginnedag op 30 - 04 - 2011.
OVC vierde dat jaar haar 90-jarig bestaan en nam 
met maar liefst 4 praalwagens deel aan de traditio-
nele optocht door Ommen.

Een van de wagens was de paardentram van 
Lato met in het tweespan de Friese parels 
Pytske en Theo.
Lato was de koetsier en werd door Capello 
als palfrenier geassisteerd. Het werd voor 
Capello een onvergetelijke dag.

De grote liefde en werklust van Sander werd 
door OVC beloond tijdens de najaarsver-
gadering van 28 -10-1998. Die avond werd 
Sander benoemd tot lid van verdienste.

Na het eeuwfeest is het voor Sander mooi 
geweest en gaat hij als terreinmanager met 
pensioen. De kalkwagen zal hij dan laten 
rusten. Gelukkig blijft de kweekvijver wel het 
domicilie van Capello!

Sander Schuldink
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T oernooien werden al voor de jaartelling 
gehouden. De Romeinen waren er mees-
ters in om in toernooivorm de onderlinge

krachten met elkaar te meten. Een strijd tussen 
twee gladiatoren ging door tot de dood voor de 
verliezer erop volgde! Voordat de krachten wer-
den gemeten was het dan ook gebruikelijk dat zij 
zich tot de Keizer richten met de woorden ”Ave 
Caesar, Morituri te salutant” vrij vertaald “Heil 
keizer, zij die zullen sterven groeten u”. 
Het wrede einde ligt achter ons, de spanning 
en de heroïek is gelukkig gebleven. Nog steeds 
voor de winnaars de krans en de kussen, de ver-
liezers rest het stof. In dat opzicht is er niet veel 
veranderd. Ook heden ten dage kent het succes 
vele vaders en de verliezer is …een wees!!!
Reeds in 1924 startte OVC met de seriewed-
strijden op Tweede Paasdag. Deze wedstrijden 
konden rekenen op de belangstelling van meer 
dan 2000 toeschouwers. De aantrekkingskracht 
voor deze krachtmetingen was erg groot. Dit 
toernooi bleef tot aan 1954. Daarna kwam het 
ook zo populaire Goede Vrijdag toernooi, exclu-
sief voor zaterdagclubs. Ook dit was een schot 
in de roos. Veel voetballiefhebbers hadden deze 
dag in de agenda staan om als snipperdag op te 
nemen bij de baas. Clubs als Mariënberg, Ber-
gentheim, SC. Lemele en OZC namen een grote 
schare supporters mee naar Het Laar. Voor een 
supporter de ideale voorbereiding op het a.s. 
Paasfeest. Indien er onverhoopt een club afzeg-
de stond er een OVC-team aan de aftrap.

Ook het schoolvoetbal kreeg langzaamaan meer 
statuur. De achttienjarige Hans Visscher organi-
seerde vanaf 1948 een door hem zelf opgezette 
schoolvoetbal competitie. De beroepsmatige 
schoenmaker, klokkenluider, stadsomroeper, ter-
reinknecht en krantenbezorger bekostigde alles 
zoals, de ballen en de bekers uit eigen zak. Op 
de fiets met aan het stuur de bal en een druppel 
onderaan de neus, peddelde Hans langs de 
scholen en de velden! 

Vanaf 1960 nam OVC de organisatie op zich. 
Onder voorzitterschap van Meester Kamphuis, 
Evert Daman, Johan Willemsen en thans Hans 
Mensinga hebben zij het toernooi steeds meer, 
met medewerking van vele vrijwilligers, opge-
stuwd tot het grootste sportevenement binnen 
de gemeente Ommen. In 1997 is het toernooi 
vernoemd naar de grondlegger en wordt het al 
decennialang onder de naam Hans Visscher 
schoolvoetbaltoernooi gespeeld! Een jaar na zijn 
overlijden is de as van Hans in 2010 uitgestrooid 
op Het Laar, de Paardeweide en op Westbroek. 
Hans is nu altijd daar waar hij zich thuis voelde! 

”Ave Caesar, Morituri te salutant” vrij 
vertaald “Heil keizer, zij die zullen sterven 

groeten u”.

Vanaf de jaren zestig was er de jaarlijkse strijd 
om de Gemeente cup. Na de gemeentelijke her-
indeling behoren deze plaatselijke ontmoetingen 
tot het verleden. OVC wist meerdere keren de 
cup op haar naam te schrijven.
Op Het Laar werd in 1974 begonnen met het 
onderlinge clubtoernooi met als inzet De Schuur-
man bokaal, gesponsord door rijschool Schuur-
man. De teams werden gemixt waardoor er een 
verbroedering ontstond. Op de Rotbrink ont-
stond in 1983 daarna het All Inn toernooi. Het ini-
tiatief werd genomen door Gerda Melenhorst, Di-
ane Olthuis-van der Sar, Henk Pasman, Everhard 
Kroes en Wichard Hollak. Dit familietoernooi dat 
gespeeld wordt met 6 spelers waarbij twee da-
mes verplicht deelnemen is tevens de afsluiting 
van het voetbalseizoen. Het is ook nu nog steeds 
een grote happening waarbij verkleedpartijen 
belangrijker zijn dan wie er wint. Meedoen is be-
langrijker dan winnen dat is de positieve insteek 
altijd geweest vanaf het Paastoernooi tot aan het 
ALL-IN toernooi!

VAN PAASTOERNOOI TOT          All INN TOERNOOI
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VAN PAASTOERNOOI TOT          All INN TOERNOOI
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ALL - INN TOERNOOI
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D
KARAKTER!

e buurtschap Witharen, een ietwat kale 
vlakte, daar waar de wind altijd vrij spel 
heeft en ongeremd kan aanwakkeren!

 Het was eind jaren vijftig, begin jaren zestig 
dat vanuit deze buurtschap de Kroesjes iedere 
schooldag naar de Bernardusschool fietsten. 
De broers Johan, Wim, Bertus, Henk, Jan en 
Everhard. Kromgebogen over het stuur, in de 
V-formatie werd de brandende zon, of de ge-
selende hagelstorm en de hevige sneeuwbuien 
getrotseerd. Siberische omstandigheden met 
sneeuwduinen van een meter hoog langs de 
desolaat aandoende Balkerweg, ze werden 
bedwongen als doorgewinterde Eskimo’s.  Op 
de Bernardusschool genoten ze van het onder-
wijs van o.a. Meester Fikkert, Siero, Hassink en 
juffrouw Hooischuur. In de middagpauze was het 
snel de boterhammen naar binnen werken, om 
daarna te gaan ballen op de oude varkensmarkt. 
Het vormde de jongens, ze gingen op de oudste 
(Johan)na allemaal voetballen bij OVC. De trai-
ningen en wedstrijden werden ook op het ijzeren 
ros bezocht. Conditie en karakter werden zo op-
gebouwd en gevormd en als dankbare bagage 
meegenomen in hun latere bestaan!

Het seizoen 1972/ 73 stond op het punt van 
beginnen. Het eerste en tweede elftal van OVC 
speelden gezamenlijk twee wedstrijden in het 
Drentse Exloo. Omwille van de teambuilding 
werd de reis per bus afgelegd. De net aange-
stelde trainer, Rudi Saptenno uit Bovensmilde 
(Amboina) kwam op eigen gelegenheid. Na 
afloop van de wedstrijden maakte de keuzeheer 
zijn selectie bekend. Het werd muisstil in de bus 
toen de trainer het woord nam. Eén voor één 
klonken de spelersnamen door de bus, voor de 
eerste en tweede selectie. Schuin voor mij zat 
Wim Kroes, zijn naam viel en hij werd ingedeeld 
bij …het… tweede elftal. Wim`s gelaat betrok, 
tranen vochten om de vrije loop te krijgen. De 
emotie werd zij het moeizaam in bedwang 
gehouden. Na de bekendmaking nam de trai-
ner afscheid van zijn spelers met de woorden” 
Jongens tot dinsdag op de training” en verliet de 
volle bus. 

Na minutenlange stilte in de bus, die weer richting 
het Zwarte paard in Ommen reed kreeg het geroe-
zemoes weer langzaam de overhand. Harrie Slag-
ter altijd de vrolijke ontspannen noot in de selectie, 
wist de wat bedompte sfeer weer een positieve 
wending te geven! Voor mij zag ik een stille Wim 
Kroes die manmoedig met een gemaskeerde glim-
lach de tranen verdrong, de terugreis duurde voor 
hem veeeel te lang. Deze was zwaarder dan de 
fietsrit Witharen -Ommen, nu voelde het Spartaans 
aan, een geseling!

Drie weken later, het eerste van OVC speelde thuis 
op het Laar, met in de basis op het middenveld 
WIM KROES. Een Kroes zo bleek weer eens te 
meer is taai tot in elke vezel een eigenschap die 
naar boven komt als je ze uitdaagt of tergt. Als te-
genstander kwam je Wim Kroes en ook zijn jongere 
broer Henk drie keer tegen voordat je hen 
voorbijkwam.Zijn karakter opgedaan door de barre 
helse tochten van Witharen naar Ommen en retour 
brachten ook nu weer het beste in Wim naar boven.
 Zoals ook vanuit het lommerrijke kerkdorp Vilsteren 
de Herbrinkjes (Wim, Harrie, Joop en Gerard), Jos 
Kampman, de Hendriksjes (Jan ,Henk, Harrie ,Ge-
rard en Bennie) ,Gerard Vulink en Gerard Rietman  
e.v.a. afstanden moesten overbruggen en daarbij 
weer en wind moesten trotseren om te trainen en 
te  spelen op het Laar. Het waren uitdagingen die 
als normaal werden beschouwd en niet afschrikten 
maar als vanzelfsprekend werden beschouwd.
Een teleurstelling was geen reden om te stoppen of 
over te stappen nee; ”Semper Fidelis” dat was het 
motto!

Wim Herbrink, Jos Kampman, Tom Niens, Henk 
Hendriks met de gebroeders  Kroes Wim, Henk 
en Jan zij vormden in de zeventiger jaren de rug-
gengraat van de vermaarde Adema Boys ! Geen 
van allen flamboyante spelers die alleen met een 
stralende zon goed speelden. Gelijk Wim Kroes 
beschikten ze over een sterk ontwikkelde eigen-
schap die onontbeerlijk is voor een sportman n.l. 
KARAKTER!
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DE BOER DAT IS DE KEERL!
e familie Kodden uit Varsen zit al de-
cennia lang verweven door het vereni-
gingsleven van OVC. De roots liggen in 

Varsen, om precies te zijn aan de 
Arendshorstweg. Deze Arendhorstweg had 
ook wel met de Koddenlaan aangeduid 
kunnen worden, want de helft van de boeren-
hoevs was bewoond door de familie: 
Kodden op nr. 1 en 3.

Bij OVC waren eindjaren vijftig de broers Frans 
en Henk.  Frans heeft nog deel uitgemaakt van 
het glorie elftal met de gebroeders Hassink. Als 
verdediger toonde Frans in zijn loop nog wel wat 
overeenkomsten met de statige Franz Becken-
bauer (Der Kaiser). Henk heeft als verdediger 
ook nog zijn opwachting gemaakt in het vlaggen-
schip. Ze waren in principe de opvolgers van de 
gebroeders Anton en Henk Hassink.
Na deze Koddens was het meer dan een decen-
nialang wachten op Freddie, die ook kortstondig 
speler van het eerste was. Al deze Koddens 
hadden allemaal nr. 3 als thuishaven.
Marco groeide op vooraan de weg en is nog 
steeds werkzaam op de oude stee!
De melkkoeien hebben inmiddels de stallen 
verlaten, en deze worden nu gebruikt voor “De 
Arendshorst”. Deze groepsaccommodatie bied 
onderkomen aan ruim 130 gasten. Een pracht 
locatie in het mooie Vechtdal!
De platte boerenwagens hebben menig rondje 
versierd meegereden in de Koninginnedag op-
tocht met juichende OVC ers.

In het verleden bezocht Marco met zijn eega 
de veldtochten van de Achterhoekse rockband 
Normaal.  Zo van de trekker, in de overall, op 
naar de super boeren, met een glas bier in de 
aanslag klaar voor het deur donderen of te wel, 
höken, brekken en angoan!!
Voor het plaatselijk belang Varsen komt hij sa-
men met oud eerste elftalspeler Bert Olthuis op 
voor het wel en wee van deze boerenstreek. Als 
een Achterhoekse boer met als het nodig is de 
hooiriek in de aanslag!! Met de lijfspreuken van, 
recht door zee, doe Normaal en proaten graag 
in et plat.

Marco heeft als speler niet de status bereikt die hij 
als leider wel verwierf. Samen met Jeroen Seisveld 
waren ze meer dan 10 jaar op zaterdagmorgen in 
het clubhuis om het team te begeleiden. Het be-
haalde kampioenschap met de C onderstreept dat 
de kunst van de juiste begeleiding hem aangebo-
ren lijkt! Marco deed vaak aan de T.C het verzoek 
doe ons het mindere team maar, die zijn de meeste 
aandacht en steun nodig!
De zaterdag is de sportdag, dan speelt de dochter 
Eryn bij de dames van OZC. 
Nu is Marco samen met Robin Verbeek en zijn 
maatje van weleer Jeroen Seisveld leider van het 
vierde zaterdagteam met zoon Jorn in de selectie. 
De jongste Ilja laat zich sportief gelden op de latten 
met de wintersport!

Zijn vrouw Ingrid (Grave) staat in De Spil achter de 
bar om de inwendige mens van een versterking te 
voorzien en gastvrijheid te verschaffen. Een bezig-
heid die ze vaak met de dames, De Wit, Van Ste-
geren, van Gijtenbeek, en Jacqueline Seisveld nog 
steeds met passie vervuld!
Als er een klus moeten worden uitgevoerd dan 
staat Marco als vrijwilliger bovenaan het lijstje die 
daarvoor wordt gevraagd. Is het een herstelklusje 
(sponsorborden) dan gaat er een tasje met gereed-
schap mee!  Staat er een Megaklus waar de nodige 
pks voor nodig zijn dan wordt de knalgroene Deutz 
van stal gehaald. Vol gas naar Westbroek met uit 
de speakers het geluid van de achterhoekse rock-
band Normaal met …… “De boer dat is de keerl”!!

D
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Werkpaarden!
Jan Koggel woonde aan de Brinkweg in Arriën en had een groot gezin. Van beroep was Koggel paar-
denhandelaar. Als een paard 100 meter draafde dan had Koggel de waarde al getaxeerd. Voetbal 
was hem vreemd, een onbekend terrein. De weg naar Het Laar zouden zijn zoons echter wel vinden.
De oudste zoon Jan speelde bij de lagere elftallen veelal met zijn neef Henk Koggel (Cudicini) die op 
doel stond. Een tragisch ongeval maakte op 19 november 1971 een eind aan zijn nog jonge leven.

Bertus heeft alleen tegen een bal getrapt bij de aftrap van het nieuwe seizoen bij de zaterdagafde-
ling. Als supporter van het eerste schaart hij zich in het rijtje met Hein Jutten, Anton Koggel en Gerrit 
Meijerink. Helaas zijn zij niet meer onder ons. Bertus bezoekt uit en thuis de blauwen en zal nooit een 
onvertogen woord laten horen. Bij OVC maakt hij zich de laatste jaren zeer verdienstelijk door in het 
weekend rondom het clubhuis alles spic en span te houden. De bezem is dan zijn grote maat en de 
voetbalschoenen zijn amper ontdaan van de moddervlekken of Bertus heeft zich er al over ontfermd 
voordat de modder is opgedroogd. Voor bezoekers is Bertus de vraagbaak om hen wegwijs te maken 
op het sportpark. Op maandagmorgen is Bertus altijd paraat om met zijn vaste maatjes o.a. Johan 
Willems, Johan Ronde en Henk Pasman de kleedkamers weer schoon te boenen. Ook al speelt Bertus 
niet, hij is een onmisbare schakel binnen de club. Gerard speelde tot aan de begin jaren tachtig in de 
lagere elftallen. Na zijn huwelijk ging hij in Geesteren wonen en meldde zich aan bij het plaatselijke 
STEVO.

Henk wist zich onder trainer Henk Harmens op later leeftijd nog aanzienlijk te verbeteren. De progres-
sie die de dan zeer slanke blonde Henkie boekte verbaasde vriend en vijand. Hard werken zat al in 
het basispakket. Als trainer en leider heeft Henk zich zeer verdienstelijk gemaakt bij de lagere elftal-
len.
Herman heeft als speler vooral bij de recreatie elftallen gespeeld. Hij wist zich als bestuurder te onder-
scheiden door zijn nooit aflatende energie. Voor menig bestuurder was het aanpoten om de overijveri-
ge Herman bij te benen. Ook als tapper heeft hij vooral op de Rotbrink zich onderscheiden. Voor al die 
energie beloonde OVC Herman als lid van verdienste!
Thom was in de jonge jaren als buitenspeler snel. Dat bracht zijn teamgenoten er toe hem de toen 
toepasselijke bijnaam van Jesper (Olsen AJAX ) te geven. Thom speelt niet meer maar is als barme-
dewerker immer actief. Maak een afspraak met Thom op donderdagavond dan tref je hem achter de 
bar en dan kun je gelijk genieten van geweldige bluesmuziek. 
De Benjamin in het gezin van Jan Koggel was Martin. Het nakomertje was meer dan welkom. Martin 
heeft zich via de jeugdteams steeds verder ontwikkeld. Bij de senioren wist hij na enkele seizoenen in 
het tweede elftal zelfs een plekje te veroveren in het keurkorps. Zijn gedrevenheid en uiterlijk verschaf-
ten hem de eervolle bijnaam van Martin Vàzquez.  Als trainer heeft hij zich zowel bij de jeugd als bij de 
grote mannen verdienstelijk gemaakt.
Marietje speelde in de jaren zeventig bij het damesteam en is jarenlang op Westbroek aanwezig als 
interieurverzorgster samen met Alie om clubhuis De Spil weer na het weekend spic en span te krijgen.
Paardrijden zat er niet in voor de gebroeders, het bleef bij een paar pony`s rond de boerderij.
Maar de PK`s zijn wel geleverd. Voor OVC zijn de gebroeders Koggel echte werkpaarden!
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Trainer A.vd Bend was uit principiële overwegingen,`zondags niet bij de wedstrijden, aanwezig. 
Om toch met de jongens te communiceren schreef hij wekelijks, via het Sportcontact. 
Zijn elftalleider Dinus van Elburg gaf voor de wedstrijd de info aan zijn team. 
Dinus bracht na de wedstrijd verslag uit aan de trainer hoe het was verlopen. 
Met deze gegevens en wat er op de training werd geoefend en zich voordeed was voor v d Bend voldoende 
om zijn team goed geprepareerd aan de volgende match te laten beginnen. 
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VAN VOORZET TOT WEBSITE

Na de Tweede Wereldoorlog kwam er verbetering in de communicatie. Onder de titel ’De Voorzet’ ver-
scheen er een maandblad. Het cluborgaan werd door Jan Oostendorp (Jan van Ommen) en Henk van der 
Beek (Bartje) voorzien van prachtige verhalen en columns. In februari 1947 verscheen de eerste uitgave. 
Met een onderbreking van acht maanden kwam er in december 1950 een eind aan De Voorzet. De kosten 
gingen boven de baten.

Het succesjaar 1959 was voor de zojuist gekozen voorzitter F.Gang-
kema aanleiding om een nieuw clubblad op te starten.  
Op 17 september viel bij de voetballiefhebbers de eerste 
OVC - er op de mat. Het werd een wekelijkse uitgave, waarbij 
drukkerij Pillen (ELPE) tot volle tevredenheid het aangevoerde proza 
op papier drukte. Duizenden en duizenden blauw - witte boekjes zijn 
er onder de persen doorgerold. Op proza van o.a Piet Oldeman werd 
met smacht in de huiskamer gewacht. Soms onder een pseudoniem 
of stond er gewoon P.O onder.

Redacteuren waren o.a Karin Sijbesma, Piet Oldeman, Dries Bult, 
Bram Hoving, Wichard Hollak , Rinus Habers en Willem Lampe

Twee vrouwen die op de achtergrond veel werk voor de OVC’er hebben verricht waren Jeanet Logtenberg 
en Miny Kortman. In 1984 kwam er een jubileumuitgave uit die bestond uit oude verhalen en interviews 
met OVC’ers die een bijdrage aan het cluborgaan hadden geleverd.
Vanaf 1985 nam OVC op initiatief van Eddie Driessen het drukken en vervaardigen in eigen beheer!  Een 
kort eerbetoon aan de trouwe vouwploeg. Deze dames kwamen iedere twee weken naar clubhuis De 
Brink: Ineke Jutten, Gerda Meijerink, Joke Schuurman, Marian Ningbers, Dia Bemboom en Ria Velten. 
Tussendoor tijd voor een bakkie koffie met een koekkie, daarna weer naarstig doorwerken met de vervaar-
diging van de OVC bode!
De drukwerkcommissie deed dit elke veertien dagen met veel elan. Tot aan 2010 is dit zo gebleven. De 
laatste OVC-drukker die zijn werk met passie en veel liefde uitvoerde was Willem Regtuit!

Nu een tiental jaren verder is het de OVC-website die op ieder gepast moment het OVC-nieuws de wereld 
in kan sturen. Het zijn Gerrit Marsman, Bram Hoving, Niek Kleinheerenbrink en Jan Pelman die de website 
beheren! Er is veel veranderd in de meer dan zeventig jaar die er ligt tussen De Voorzet en De Website.

V roeger was er de onvolprezen postduif die de boodschappen overbracht naar de 
geadresseerde. In de eerste decennia van OVC was het wat betreft de nieuwsgaring veelal 

behelpen. Het ging er vooral zo aan toe dat je met een ontmoeting elkaar op de hoogte hield. Zo 
van: Is er nog nieuws? Of: Heb je het al gehoord? De wedstrijden en jaarvergaderingen waren de 
momenten om belangrijk nieuws kundig te maken. De kranten schreven bij bijzondere gelegenheden 
over OVC. 
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Onder leiding van de gedreven en kundige trainer Henk Harmens 
die mij vaak een basisplek gunde heb ik prima herinneringen. 
Er werd heel gericht getraind op bepaalde spelpatronen maar 
het duurde even voordat dit voldoende ingesleten was.  Aan 
dat ene seizoen waarbij ik de korenbloemblauwe/witte kleu-
ren mocht dragen waren de resultaten voor zover ik mij nog kan 
herinneren goed voor het linkerrijtje.Ook aan de masserende 
handen en het vertrouwde praatje op de massagebank met ver-
zorger Piet Halfwerk bewaar ik warme gevoelens. De echte re-
sultaten met enkele kampioenschappen kwamen in de daar-
opvolgende jaren maar helaas was ik daar al niet meer bij. De 
drukke werkzaamheden thuis lieten zich al snel niet meer combi-
neren met 2 keer per week trainen en de wedstrijden op zondag.
Overigens hebben die successen van OVC ’21 mij zeker niet ver-
baasd want ik zag ook dat er een mooie mix van “karakterspe-
lers o.a. Hans Bakker, Harrie Hullegie, Eric Logtenberg en Alfons 
Dear en een aantal getalenteerde spelers zoals, de gebroeders 
Erwin en Werner Vonderman, Marco Puma en Peter van der Sar, 
rondliepen”. En dat Team werd begeleid door de enthousiaste 
leider  Rien Habers. Met langs de lijn Michiel Klomp als een dijk 
van een grensrechter. Nu ik eenmaal op een positieve manier be-
trokken ben geweest bij deze mooie club dan blijf je deze daarna 
ook op de voet volgen. Gretig neem ik dan ook nog steeds voor 
zover mogelijk de verhalen, resultaten en ontwikkelingen tot me.
Mijn voetballoopbaan (inmiddels 52e seizoen) bij Vilsteren 3 loopt 
ten einde maar over de toekomst van het voetbal in Ommen ben 
ik optimistisch. Nieuwe tijden vragen om nieuwe oplossingen.
Een club die al 100 jaar heeft overleefd zal ongetwijfeld ook 
in staat zijn om zich weer aan nieuwe omstandigheden we-
ten aan te passen. Heel graag wil ik iedereen die het voetbal in 
Ommen een warm hart toedraagt hierbij veel succes wensen!  

MAURITS VON MARTELS BLIKT TERUG

In de periode dat OVC ’21 en sportpark de Rotbrink nog onlosmakelijk met elkaar verbonden 
waren mocht ik daar in het seizoen 1986-1987 mijn opwachting maken. 1986 was het jaar 
van Tsjernobyl. Een ontploffing in een Russische kerncentrale zorgde voor de nodige 
commotie in Europa. Kan mij nog herinneren dat wij thuis op ons melkveebedrijf gedwongen 
waren om vanwege verhoogde concentraties radioactiviteit de koeien op stal te houden.

Maar het voetbal ging gelukkig wel door! In dat jaar werd PSV landskampioen en Argentinië werd 
in Mexico City vooral door Maradona wereldkampioen. En voor mij begon zoals gezegd een nieuw 
voetbalavontuur. Na van 1968-1981 in Dalfsen (S.V.D.) te hebben gevoetbald en vervolgens vanaf 
de oprichting in 1981 bij V.V. Vilsteren, maakte ik de overstap naar Ommen. De aanleiding vormde 
een oefenwedstrijd tussen Vilsteren en OVC. Kan mij nog herinneren dat wij ons vooraf nog goede 
kansen toedichtten maar kansloos de bietenbrug op gingen. Blijkbaar had ik zelf nog een redelijke 
indruk achtergelaten want na afloop kwam de vraag of ik misschien interesse had om een niveautje 
hoger te willen spelen. Ach ja waarom ook niet? 
Er was blijkbaar behoefte aan een linkspoot op het middenveld.
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THE BLUE LADIES 
Vrouwen Voetbal 

D
De geschiedenis van het damesvoetbal valt in een aantal episodes samen te vatten. 

Het eerste damesvoetbal dateert van 1971. 
Vanuit het kerkdorp Vilsteren kwamen 15 jonge bakvisjes zich aanmelden als lid. Voor OVC een mooi 
jubileumgeschenk dat rechtstreeks uit de hemel kwam vallen. Aanleiding was uitgaansgelegenheid Rei-
mink in Lemelerveld. De gebroeders Henk en Egbert Pasman hadden de dames die met voetbal al actief 
waren bij de Katholieke Plattelands Jongeren (KPO) daarvoor uitgenodigd.

Goed ambassadeurswerk van de Pasmannen. 
Henk vond er geen liefje maar Egbert wel, zijn 
Aldien Kortman uit het mooie Junne!
Vilsteren is met recht de bakermat van het vrou-
wenvoetbal in de gemeente Ommen. Voor 400 
toeschouwers speelden de OVC dames in het 
seizoen 71/72 de eerste competitiewedstrijd op 
Het Laar (Wembley) tegen Lettele. Er werd ge-
speeld in de kleuren van de K.P.O. rood wit (ook 
mooi). 

Het team herbergde aardig wat talenten.  Op 
een groot toernooi georganiseerd door Zwolsche 
Boys, waren de dames oppermachtig. Trainer 
was Henk Arts en de leidsters van het eerste uur 
waren Thea Jansen en Riet Spanjers. Het tweede 
seizoen verscheen OVC, nu in het blauw, met 
twee teams aan de start. Het damesvoetbal dat 
nog echt in de kinderschoenen stond nam lan-
delijk in animo af. Daardoor was het niet mogelijk 
om nog in competitie- verband uit te komen. Na 6 
seizoenen hield de eerste bloeiperiode daardoor 
op! In 1982 bloeide de liefde voor het voetbal van 
een groot aantal dames weer op. Deze lichting 
was gretiger en talentvoller. Er werd twee keer 
per week getraind en de inspanningen werden 
met enkele promoties en met een heus kampi-
oenschap uitbetaald! De speeldag was de zater-
dag, wat betekende dat het vrouwelijk schoon op

zondag bij het eerste langs het veld stond. Er zijn gro-
te liefdes opgebloeid bij OVC, enkele werden met een 
ja woord voor altijd bezegeld!
Het kader aan trainers en leiders was groot met, Leo 
van Dam, Freddie van Delden, Jos Meijerink, Gerrit 
Kieft, Sander Schuldink (Capello) en Bennie Habers. 
Talent Bibi Braakhekke was wel de speelster die het 
verschil kon maken. Niet verwonderlijk dat zij op de 
radar van PEC- Zwolle kwam. Het werd Be Quick voor 
Bibi. Maar ook Irma Bakker, Nelleke Ronde, Anja en 
Fia van Delden konden wel wat met een bal.

e term “als een geschenk uit de hemel” is zeker van toepassing op het damesvoetbal bij OVC. 
De eerste blue ladies pakten de bal nog in de handen. Kort na de Tweede Wereldoorlog was er een 

dameshandbal team. Met Annie Pompe als gedreven kracht achter deze sportdames. 
Tot een competitie is het door allerlei omstandigheden nooit van gekomen.
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Door verhuizingen, studies en een belofte voor het 
leven viel ook deze groep na 8 jaar weer uit elkaar. 
Na enkele jaren hielden de meiden een reünie en 
één ding was ze duidelijk geworden, de sfeer en de 
warmte van OVC hadden ze nergens anders 
aangetroffen!!
De leemte die was ontstaan in deze voetballoze 
damesperiode werd in 2008 opgevuld met een der-
de grote bloeiperiode. Deze dames waren veelal 
vriendinnen van elkaar en besloten om een balletje 
te gaan trappen. Grote drijfkracht achter deze plot-
selinge hemelse verrassing was Cor Coenen. Als 
vader van Nanda zette Cor een compleet nieuwe 
selectie neer. Jos Meijerink (De Mos), Wim van Om-
men, Arno Deugd, Hetty van Riessen en good old 
Peter Kramer hebben zo de nodige kennis van het 
voetbalspelletje op de Blue Ladies overgebracht. 
Hetty was als een moeder-overste als leidster voor 
de speelsters. Altijd nam ze iets mee aan 
versnaperingen op de wedstrijddagen om de in-
wendige mens te versterken!

Het was een mix van talent en goede wil waar wat 
moois uit kon groeien. Kim Wessel, Nathalie Nieu-
wenhuis, Eva van Dorland , Josien Willems, Danielle 
Bult, Jennifer v.d. Meer, Nanda Coenen, Jeanine 
Meulenkamp, Laura Meertens, Bente van Riessen, 
Nienke van Ommen, Jill Hof, Chantal Plaggenmar-
sch, Simone Herbrink ,de piep- jonge Roosje Bak-
ker en de vrouw met de vaste lange trap Chantal 
Oldeman. Deze dames hebben ook op Westbroek 
nog een aantal seizoenen gespeeld. Dames geven 
aan een vereniging altijd een andere sfeer, een 
zachtere dimensie van het is maar voetbal. Daar 
kan de mannenwereld een voorbeeld aannemen!  
Helaas viel ook dit team na meerdere jaren om ver-
schillende redenen uit elkaar.

Gelukkig werd dit gat na een aantal jaren opgevuld 
door de veterinnen, o.a. Simone, Ingrid, Fennie, 
Fenny, Esther, Angeline, Marjon, Mirjan, Anja, Yvon, 
Wemmie, Rieta, Sonja, Wilma en Sandra kwamen 
OVC verrijken. Competitievoetbal zit er niet meer in 
voor deze jonge moeders. Uitgangspunt is lekker 
met elkaar een balletje trappen. Dit alles onder des-
kundige training van Gert Jan Mulder, Hans Bakker 
en Bert Olthuis. Na afloop van de training inhaleren 
ze een gezellige derde helft in het clubhuis. 
In de honderdjarige geschiedenis van OVC is de 
gemoedelijke clubsfeer mede ontstaan door de 
inbreng van de Blue ladies!

Het was een mix van talent en goede wil 
waar wat moois uit kon groeien. 
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JAN HENK PASMAN 
“Geen klus was te gek voor clubman Jan Henk Pasman”

 Vanaf dag één dat dit mogelijk is volgens de dan 
geldende reglementen van de KNVB. Tegenwoor-
dig is dat anders, denk aan puppy-voetbal of ka-
boutervoetbal, waar jongens en meisjes vanaf een 
jaartje of 3 al tegen een balletje trappen. Trots als 
een pauw ging het magische witte shirt van OVC, 
met de blauwe V over de schouders. Het was ove-
rigens niet zozeer de vraag of Jan Henk Pasman 
de kleuren van de oudste club binnen de gemeen-
tegrenzen ging verdedigen, meer wanneer dit ging 
gebeuren. Een logisch gevolg van de opvoeding. 
Verschillende grote broers gingen de kleine Jan 
Henk voor. Afkomstig uit een nest van acht kinde-
ren, vier broers en drie zussen, die op eentje na 
allen de kleuren van OVC hebben verdedigd. “We 
hebben zelfs een keer met de vijf jongens uit het 
gezin Pasman een wedstrijd samen gevoetbald”, 
herinnert Jan Henk zich. “We kregen OVC met de 
paplepel ingegoten. Een korte bloemlezing? Pff, 
waar moet ik beginnen. Mijn vader, Hendrik Pas-
man, zette zich achter de schermen al voor de club 
in. Denk aan onderhoudsklusjes als bladharken op 
het Laar, samen met clubcoryfeeën als Bernard Ha-
bers en Willem de Jonge. Mijn moeder, Egberdina 
Pasman, heeft tijdenlang de witte katoenen shirts 
met de blauwe V gewassen. Elke maandagmor-
gen was ze bezig met wasbord, borstel en groene 
zeep! En dan ook te bedenken dat de grond op 
Het Laar veel vetter was dan op De Rotbrink of op 
Westbroek. De rivierklei was hardnekkig. En dat 
naast de was voor het hele gezin. Alles op de hand, 
de wasmachine deed bij ons pas veel later een 
intrede. Wat mijn broers betreft zijn Henk en Egbert 
binnen de club het meest bekend. Henk is niet weg 
te denken bij OVC’21. Dan heb je aan een enkele 
alinea onvoldoende ruimte om dat te beschrijven. 
Wie Henk niet kent, kent OVC ’21 niet. Egbert is 
jarenlang verdienstelijk speler van het eerste elftal 
geweest en heeft menig jaar als penningmeester

de club gediend. Leida heeft ruim elf jaar de was 
gedaan voor het vlaggenschip, in de tijd dat ik 
elftalleider was. Samen met Dina, mijn andere zus 
maakten ze lang deel uit van de Activiteitencom-
missie, dan spreek ik over de tijd  dat de club op 
de Rotbrink acteerde.”

En wat je zelf betreft? 
“Moet dat? Nou ja, als voetballer was het tweede 
het hoogst haalbare voor mij. Mijn studie bracht me 
naar de HAS in Dronten en toen trainde ik hoog-
uit vier keer per seizoen met mijn eigen team. De 
eerlijkheid gebiedt me wel op te merken dat er toen 
jongens in de A-junioren en andere teams speelden 
die meer voetbaltalent hadden. Gaandeweg de 
jaren werd het tweede ingeruild voor de derde 
keus.” En dan met een glimlach, “Via het vierde 
werd de actieve carrière afgesloten in het vijfde, 
maar goed ik was leeftijd technisch gezien al over 
mijn hoogtepunt, want op de drempel van mijn 
vierde levenskruisje. Tegelijkertijd was ik al enkele 
jaren betrokken bij het eerste elftal, als opvolger 
van Rien Habers.” 

Op het moment dat je gevraagd werd als elftallei-
der woonde je al niet meer in Ommen toch? 
“Klopt. Het was, even uit mijn hoofd, in 1993 dat ik 
na lang beraad ‘ja’ heb gezegd, nadat Peter Kra-
mer vroeg om het eerste te gaan begeleiden. Lang 
beraad was nodig, omdat ik toen al in Doetinchem 
woonde en werkzaam was. De afstand zag ik als 
een mogelijke barrière. Sowieso twee keer, soms 
zelfs drie keer per week naar Ommen kachelen was 
naast mijn baan als docent niet altijd gemakkelijk.
In het weekend was het nog te doen, maar na der-
tien jaar (!!!) vond ik het tijd worden dat een ander 
die klus ging overnemen. Ook was ik destijds al 
betrokken bij de jeugd van DZC ’68 als verzorger/
masseur. Bovendien was er in de tijd dat Lars Mel-
lema doelman was van Ommen 1 geen keeperstrai-
ner beschikbaar. Ja, wat moet je dan? Heb ik ook 
maar opgepakt. In overleg met Lars werden oefe-
ningen bedacht waar hij op dat moment behoefte 
aan had, bijvoorbeeld naar aanleiding van de juist 
gespeelde wedstrijd. Een trainersopleiding had ik

o Ommen – We gaan terug naar 26 maart 
1968. Het is een grote dag. Zeker voor Jan

Henk Pasman, die als jonge knaap niet alleen 
zijn tiende verjaardag viert, maar op dit 
heuglijke etmaal officieel lid wordt van OVC.
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niet gevolgd. Later, toen Jacob Daman de 
keepershandschoenen weer aantrok, was het iets 
gemakkelijker, omdat je het traject al eens gevolgd 
had en bij DZC’68 de ogen ook in die richting ging 
gebruiken.

Elftalleider, grensrechter, keeperstrainer, 
hebben we het hier over een duizendpoot, 

een duizendpoot bovendien met een 
warm kloppend clubhart? 

Er was een periode dat er drie functies tegelijkertijd 
op mijn bordje kwamen te liggen. De grensrechter 
haakte af en een opvolger was toen ook al lastig te 
vinden, dus die klus kwam er ook bij.” 
Elftalleider, grensrechter, keeperstrainer, hebben 
we het hier over een duizendpoot, een duizend-
poot bovendien met een warm kloppend clubhart? 
Jawel. Eentje die naast voetbal gerelateerde taken 
ook zijn hand niet omdraait voor een culinair hoog-
standje. 

“Nou”, nuanceert Jan Henk met een glimlach. 
“Ik begrijp wat je bedoelt. Snertbereider zeker? 
Dat kwam zo: de snertloop is traditie binnen de 
club. De jaaropener. Op het moment dat Bennie 
Brandwacht stopte met hotel Stegeman, stopte de 
snerttoevoer. Leida en Dina hadden zitting in de 
activiteitencommissie en namen die taak met Miny 
Kortman op zich. Omdat ik zondagochtend ook nog 
wel eens een kantinedienstje draaide, raakte ik be-
trokken bij de bereiding van deze winterse lekkernij. 
De zusjes sleepten me er met de haren bij. Hup, 
handjes uit de mouwen, haha, snert opwarmen of 
uitdelen, een van de twee, ik mocht kiezen.”    
Je doet ook veel bij DZC ’68, in je woonplaats 
Doetinchem. Hoe ben je daar zo terechtgekomen?

“In 1984 werd ik docent Economie aan de MAS in 
Doetinchem. In 1994 was ik door interesse voor 
sportverzorging gestart met een cursus Massage/
Sportverzorging. Een toenmalige collega en des-
tijds jeugdvoorzitter van DZC ’68 was na een jaar 
‘radiostilte’ wel benieuwd wat ik met dat papiertje 
deed. Op dat moment niet zo veel. Zijn vraag om 
op de maandag- en woensdagavond iets voor de 
club te kunnen betekenen heb ik eerst even ter-
zijde gelegd. Daarna ben ik enkele avonden sfeer 
wezen proeven en heb toch de klus opgepakt. 
Daarvoor was het patroon ‘school en niets anders 
dan school’, met uitzondering van de weekenden 
in Ommen. Door het aanbod te accepteren leerde 
ik ook andere mensen in Doetinchem kennen. Na 
een jaar viel ik al regelmatig in als verzorger bij het 
eerste elftal van DZC ’68 en na het overlijden van 
de vaste verzorger werd dat iets meer. Op het mo-
ment dat de vaste verzorger als fysiotherapeut naar 
De Graafschap vertrok ben ik in 2005/2006 van de 
jeugdafdeling voor vast bij DZC ’68 1 gekomen.
De werkzaamheden als verzorger zijn de laatste ja-
ren uitgebreid met ook een aandeel in de trainingen 
van zowel de mannen als de vrouwen van DZC’68. 
Daarnaast wordt er, samen met de vaste fysiothera-
peut en een voedingsdeskundige, veel tijd besteed 
aan het meten en wegen van jeugd, hartslagme-
tingen, tijdregistraties van sprinttesten en herstel-
trainingen bij en na blessures van spelers. Tot slot 
bemannen we bij toerbeurt elke zaterdag de EH-
BO-post. Het zal duidelijk zijn dat ik mij bij DZC’68 
als een vis in het water voel.” Je werk wordt in Doe-
tinchem zeer gewaardeerd toch? Vertel eens. 
“Nou ja, vorig jaar ben ik als lid van DZC ’68 ‘Club-
held van de gemeente Doetinchem’ geworden. 
Henk was tegelijkertijd in Ommen genomineerd en 
dat was een leuke bijkomstigheid.
Verder ben ik op de Nieuwjaarsreceptie in januari 
2020 benoemd tot Lid van Verdienste van DZC ’68. 
Dat maakt mij toch wel een klein beetje trots; zeker 
met het oog naar mijn broers. Henk en Egbert zijn 
mij hier in voorgegaan. Henk is zelfs Erelid van 
OVC ’21.” 
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DZC ’68 is een veel grotere club dan OVC ’21. Wat 
zijn de verschillen?  “DZC ’68 heeft op dit moment 
ruim 1640 leden, waarvan circa 400 vrijwilligers. 
Er zijn in het seizoen 2020/2021 84 teams voor de 
competitie ingeschreven. 
Nog een verschil is dat de club wordt geleid door 
relatief een klein bestuur, drie personen. 
Ondersteund door vier betaalde krachten die diver-
se geledingen aansturen, waardoor alles op 
rolletjes loopt. De betaalde krachten verrichten 
overdag veel werk. Met goedwillende vrijwilligers 
loop je kans dat taken onvoldoende tot uitvoer 
komen. Het zijn de ‘drijvers’ van de club.
Verder speelt zowel de jeugd als de senioren op 
hoog niveau. En o ja, het vrouwenvoetbal is met 
zo’n tweehonderd spelende leden volledig geïnte-
greerd binnen de club en wordt prima gefaciliteerd. 
Ook hier staan gekwalificeerde trainers voor de 
groep om het hoogst mogelijke na te streven in 
zowel het spelplezier, alsmede sportieve prestaties. 
De clubs zijn lastig te vergelijken. Er worden andere 
doelen nagestreefd.
Het sportcomplex van DZC ’68 is al jaren 
multifunctioneel. De fysiotherapeut heeft een vaste 
stek op het sportpark. Er is ruimte voor 
Buitenschoolse Opvang (BSO). Verder is er een 
integratieprogramma voor statushouders. 
Kinderen vanaf een jaartje of drie worden spelen-
derwijs vertrouwd gemaakt met voetbal onder de 
noemer ‘Voejebal’ en studenten Sport en Bewegen 
trainen onder begeleiding van een docent een aan-
tal teams. Ik suggereer niet volledig te zijn, maar dit 
is wat me zo 1, 2, 3 te binnen schiet.
Ondanks het ledental en een strakkere organisatie 
heerst dezelfde gemoedelijkheid als in Salland.
Je wordt gewaardeerd voor wat je doet bij de club 
en wie je bent. Ook hier heb je ‘stille krachten ach-
ter de schermen’ en ‘azijnzeikers’.
Verder word je als bezoeker gastvrij ontvangen. 
Op een drukke wedstrijddag door een gastheer of 
gastdame die je wegwijs maakt. Jazeker, niet alle 
doelen worden gehaald. Of niet voldoende. Omdat 
een kleine groep de spreuk ‘geen woorden, maar 
daden’ niet juist vertaalt. Het begrip ‘vrijwilliger’ is 
geen synoniem voor ‘vrijblijvend’!
Welke door jou vervulde functie kijk je bij OVC ’21 
met het meeste plezier op terug en waarom?

“Ik stapte als elftalleider in nadat dat we de vette 
jaren als vereniging met een goede lichting spelers 
achter de rug hadden. Ondanks dat we de magere 
jaren in waren gegaan, heb ik veel plezier beleefd 
en voldoening gehaald uit de begeleiding van het 
eerste elftal.  Verschillende trainers heb ik meege-
maakt en van allemaal heb ik iets opgestoken. Het 
ging niet altijd van een leien dakje en je hebt te 
maken met verschillende karakters in en rond het 
team. Het betekende wel heel veel levenservaring 
die je ongemerkt opdeed. In het onderwijs gebeurt 
dat ook, maar de mensen waar je dan mee te ma-
ken hebt, zitten grotendeels in een andere levensfa-
se waarop je dan ook een andere invloed hebt.”
Tot slot Jan Henk, een heikel punt. Hoe kijk je aan 
tegen de overstap van zondag naar zaterdag en 
tegen een eventuele fusie met OZC?
“Na jarenlang bij een zuivere zaterdagclub actief 
geweest te zijn verwacht de lezer waarschijnlijk nu 
een heel ander antwoord, maar de overstap van 
zondag naar zaterdag vind ik persoonlijk hélemaal 
niets! Je bent van oorsprong een zondagclub en 
door de plotselinge overstap, zoals die bij OVC ’21 
heeft plaatsgevonden, laat je als club de oren han-
gen naar een kleine groep leden. Dat vind ik geen 
beleid. Het aanbod van OVC ’21, enkele jaren gele-
den, om de leden de gelegenheid te geven op de 
zaterdag te spelen vind ik een heel ander verhaal. 
Dat is uitbreiding van je aanbod als vereniging. Het 
vlaggenschip van een zondagvereniging dient in 
mijn ogen op de zondag te spelen ook al betekent 
dat in de laagste klasse. 
Een fusie met OZC juich ik van harte toe. Mits er 
ruimte blijft om op zondag te spelen. De oorsprong 
van beide verenigingen moet je niet verloochenen, 
maar de sterke punten van beide clubs verenigen! 
De jeugd maakt gelukkig geen onderscheid meer 
waar en met wie ze spelen. Voor de stad Ommen is 
het volgens mij beter, zowel sportief als organisato-
risch: grotere leeftijdsgroepen, waardoor meer se-
lectie mogelijk is, beter kader en uiteindelijk acteren 
op een hoger niveau.”  
Met deze boodschap sluiten we het gesprek met 
de manus-van-alles (zie dit als eretitel) af. Jan Henk 
Pasman gaf als geen ander invulling aan het be-
grip clubliefde, niet alleen met raad, maar nog veel 
meer met daad!
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“Geen klus was te gek voor clubman Jan Henk Pasman”

79

Jublileum album ovc' 21 ommen - origineel.indd   79 19-03-21   12:36Naamloos-28   75Naamloos-28   75 22-03-2021   13:5422-03-2021   13:54



80

Dankzij bemiddeling van de gebroeders 
Herman en Hein Lokin, werd in 1958 
de Zwollenaar Ab v.d. Bend als trainer 
aangesteld. 

Van de Bend was een principieel 
man, die op de zondag niet bij 
de wedstrijden aanwezig was. 
Zijn elftalleider, Dinus van Elburg 
was de bindende factor. Op 3 
mei 1959 stond de coach zelf, bij 
hoge uitzondering, voor de dug-
out in de allesbeslissende wed-
strijd tegen EMMS. Op neutraal 
terrein in Dedemsvaart werd de 
beslissingswedstrijd gespeeld 
om uit te maken wie zich tot 
kampioen van de vierde klasse F 
mocht laten kronen. Deze derby 
trok ruim 2.500 toeschouwers 
naar het veendorp. Wat een 
wedstrijd kregen deze mensen 
voorgeschoteld! Met een 2-0 
achterstand werd de thee 
opgezocht. Maar de peptalk van 
de trainer herstelde het vertrou-
wen in de ploeg. Dit werd in de 
tweede helft met doelpunt en van 
invaller Gait Jansen 
(“Het Kanon”) en Gerrit Ekkel-
kamp beantwoord. In de verlen-
ging werd het klasse- en condi-
tieverschil tussen OVC en EMMS 
voor eenieder zichtbaar. Een 
fraaie pass van Hennie Jalving 
werd vallend door Ekkelkamp 
langs keeper Anbergen getikt. 
Het laatste fluitsignaal van de 
uitstekend leidende G.C. van 
Raan was nog niet verstomd of 
het Dedemsvaartse  terrein werd 
door juichende OVC’ers in bezit 
genomen. Aanvoerder Johan 
Oeben kreeg na afloop van de 
bondsvertegenwoordiger de 
kampioenskrans om zijn schou-
ders gehangen. EMMS en OVC 
hadden de voetballiefhebbers 
laten genieten van een onverge-
telijke legendarische wedstrijd. 

De legendarische wedstrijden!
Nog een kraker die bol  stond 
van de spanning was de kam-
pioenswedstrijd op 6 mei 1990 
in Ruinen. Een overwinning 
zou genoeg zijn voor OVC om 
concurrent DVC 65 achter zich 
te houden. De spanning en 
de daarmee gepaard gaan-
de adrenaline werd sommige 
jongens bijna te veel. Voor een 
dikke duizend toeschouwers 
kwam OVC na 10 minuten op de 
klok, door een treffer van Peter 
van Eijk op een 0-1 voorsprong. 
Maar voor de theepauze boog 
Ruinen de achterstand om in 
een 2-1 voorsprong.
Het waren twee mokerslagen 
die de jonge ploeg hard troffen. 
Alles weg, de voorsprong, het 
kampioenschap, een horrors-
cenario dreigde boven de hoof-
den van het jonge team. 
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In de rust leek het er totaal niet 
op dat de zaak nog recht getrok-
ken kon worden. De koppies van 
de jongens hingen als tulpen, 
die een dag zonder water had-
den gestaan, naar beneden. In 
kampioenswedstrijden worden 
de spelers getest, maar ook de 
trainer. Laat ik het gebeuren en 
wacht ik maar af of laat ik mij gel-
den. Trainer-coach Herman van 
de Belt haalde op het moment 
dat het nodig was het beste uit 
zichzelf naar boven en wist dit op 
zijn jongens over te brengen. Het 
waren levenslessen over mentale 
hardheid die onontbeerlijk zijn om 
te presteren. Wim van Ommen 
stond in het betoog centraal als 
voorbeeld, hoe je als sportman 
met tegenslagen om kunt gaan.
Met nieuw elan ging de ploeg het 
veld weer in en al snel viel dank-
zij Marco Puma de gelijkmaker 
2-2. 

Kort na de aftrap was er de 3-2, 
ook deze werd door de solerende 
Erik van der Heide echter weer 
weggepoetst 3-3. De uitblinkende 
OVC goalie Klaas Jansen moest 
10 minuten voor tijd nog een keer 
de gang naar het net maken 4-3. 
En dan begint de tijd te dringen 
en met nog 5 minuten op de klok 
werd de bal door de voortreffelijk 
leidende scheidsrechter 
L. Hoogeveen voor een over-
treding, op de 11 meterstip van 
Ruinen gelegd. Aanvoerder Eric 
Logtenberg had de reputatie 
nooit een pengel te missen en 
deed dat ook nu niet. Ruinen 
doelman Hut was kansloos op de 
lage schuiver 4-4! In de slotse-
conden van deze thriller stond 
OVC spits Marco Puma oog in 
oog met de Ruiner goalie die in 
een reflex op miraculeuze wijze 
de inzet pareerde! Grote plaag-
geest aan Ruinen kant was de 
spits Arend Klunder die alle te-
gentreffers op zijn conto schreef! 
Het gelijkspel was genoeg, 
doordat DVC ook een punt liet 
liggen. De blijdschap was groot; 
OVC mocht weer acteren in de 
derde klasse! Weerbaarheid is 
het allerbelangrijkste aspect in dit 
soort wedstrijden, techniek komt 
dan op de tweede plaats. De jon-
ge ploeg was met vlag en wim-
pel geslaagd. Dit alles dankzij 
inspirator en vuurvreter Herman 
van de Belt. Een goede coach 
analyseert en anticipeert op het 
juiste moment! Alfred Hitchcock 
had het scenario niet spannender 
kunnen schrijven wat betreft deze 
legendarische wedstrijden.
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EEN EEUW OVC TRAINERS 

I

In de  tijdvakken dat er geen trainer beschikbaar 
was, waren er o.a.de elftalleiders zoals Hein Lokin, 
Jo Eelman en Dinus van Elburg die zorg droegen 
voor  de organisatie en coaching rond het team. 
Later kwamen er elftalcommissies die de opstelling 
en het papierwerk verzorgden.
Vanaf 1958 zou alles veranderen en professioneler 
worden. De mede oprichters en Hotel eigenaren 
(De Zon) Herman en Hein Lokin hadden zoveel 
contacten opgebouwd dat in de persoon van Albert 
(Ab)van der Bend een  gedegen vakman voor de 
groep  kwam te staan. Ab van der Bend heeft grote 
indruk en furore gemaakt bij OVC, en mag volgens 
de overlevering gezien worden als één van de 
besten zo niet de bekwaamste oefenmeester ooit 
bij OVC. Het huwelijk tussen OVC en van der Bend 
duurde in totaal maar liefst 7,5 jaar. Ab van der 
Bend was een voltreffer een schot in de kruising!
Echter er waren meer trainers die hun stempel met 
donker blauwe inkt hebben gedrukt.

Dat niet iedere trainer aan de verwachtingen kon 
voldoen of bekwaam genoeg was moge ook dui-
delijk zijn. Ook speelde mee dat de verwachtingen 
vanuit het bestuur vaak te hoog gespannen waren. 
Teleurstelling was dan mede het gevolg daarvan, 
waarna de oorzaak vaak werd gevonden door met 
de vinger richting de trainer te wijzen!! In de rijke 
trainers historie waren er drie oefenmeesters die 
voortijdig de uitgang opzochten, een voortijdige 
scheiding soms geforceerd of bittere noodzaak! 
Zoals een goede ruiter een goed paard onder zich 
moet voelen, om een goede combinatie te zijn, zo 
zal een goede trainer ook alleen kunnen presteren 
naar het spelers potentieel dat voor handen is. 

Een trainer die een kampioenschap bewerkstelligd, 
hoeft per definitie geen goede trainer te zijn, zoals 
dat ook op gaat voor een trainer die met zijn team 
degradeert niet zomaar bestempelt kan worden 
als onbekwaam. De Hennie`s (Mellema en Haver-
kort) promoveerden in het eerste werkzame jaar en 
degradeerden het seizoen daarna!!! De trainer die 
het maximale uit zijn spelersgroep haalt dat zijn de 
vaklieden die het vak verstaan! Mooie voorbeelden 
waren o.a. Henk van Elsdingen en Age Koster zij 
beschikten over een piepjonge selectie (Van Elsdin-
gen baby`s) en behaalden daar toch top 
klasseringen mee!

In de geschiedenis van OVC is gebleken dat de club het 
sterkst heeft gepresteerd met een 

jonge ambitieuze trainer (type o.a.  W. Adema, H. van 
de Belt en M Dikken) die van buiten de club kwam en 

op niveau had gespeeld.

n de beginjaren van OVC waren er geen trainers, de partijtjes onderling zorgden ervoor dat er conditie 
werd opgebouwd en er structuur kwam binnen het team! De voetbalsport stond ook landelijk nog in 

de kinderschoenen ,het vak van trainers moest nog ontwikkeld worden. Daar OVC dankzij de relatie met 
beschermheer Baron Philip van Pallandt  connecties kreeg met de padvinderij was hopman Schaap de eerste 
trainer die in 1921 voor de groep kwam te staan. Daarna ontstonden er periodes zoals in 1934 met de trai-
ners de hr. Entjes uit Almelo , in 1944 met Zwollenaar de hr. Koeslag , en in 1950 de hr. Dekker uit Hoogeveen! 
De financiële armslag was medebepalend of er wel of geen trainer voor de groep stond. Het was allemaal nog 
prematuur!!

Freek Goeree
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1958/59 t/m 61/62  
1962/63 t/m nov 63       
nov: 1963/64 t/m 66/67    
1967/68 t/m 69/70  
1970/71 t/m 71/72   
1972/73           
1973/74 t/m 77/78   
1978/79 t/m79/80        
1980/81 t/m 81/82   
1982/83t/m 83/oktober 83 ,ontsl.          
oktober 83/84 Interim 

1984/85 t/m 86/87  
1987/88 t/m 91/92   
1992/93 t/m 93/94   
1994/95 t/m 95/96  
1996/97t/m 97/98    
1998/99 t/m 00/01   
2001/02 t/m 02/03   
2003/04 t/m okt 05 i.v.m. werk 
Okt 05/06     
2006/07     
2007, oktober ontslagen   

oktober 2007/08 08 t/m 10  
2010/11 t/m 11/13   
2013/14 t/m14/15    
2015/16 t/m16/17    
2017 juni 2018 voortijdig ontslagen  
2018 juni interim 
2018 - heden

83

Naam      Woonplaats   Seizoenen   

Albert (Ab)van der Bend   Zwolle            
G. Stegeman     Zwolle                          
Albert (Ab) van der Bend   Zwolle                
Ben G. Haghuis    Almelo            
Piet Murris     Meppel             
Rudi Saptenno    Bovensmilde                     
Wim H Adema     Dedemsvaart            
Freek Schutten    Zwolle                   
Bertus Snippe     Vroomshoop             
Freek Spanhaak    Zwolle                      
Gerard (Lato) Habers    Ommen                          

Henk Harmens    Wythmen            
Herman van der Belt    Zwolle              
Hennie Mellema    Ommen             
Dick Gerrits     Zwolle              
Arthur van der Veen    Schoonebeek              
Henk van Elsdingen    Zwolle              
Hennie Haverkort    Slagharen             
Age Koster     Ommen     
Herman van der Belt    Zwolle                
Marcel Logtenberg    Ommen               
Jan Bos     Dedemsvaart             

Dik Runherd     Balkbrug            
Michael Dikken    Enschede             
Hendri Zwinselman    Lemelerveld              
Nico Kats     Ommen              
Patrick Wijsman    Zwolle            
Popko Schuitema    Staphorst           
Freek Goeree      Ommen   
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Rien Habers: ‘ De eerste jaren speelden we geen wedstrijden            omdat er geen tegenstanders waren‘ 
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RIEN 
HABERS 

Clubhistoricus en archivaris Rien Habers 
blikt nu vooruit.

Zoals de Eiffeltoren bij Parijs hoort, hoort de 
naam Habers bij OVC ’21. Net als zijn broers 
Gerard (Lato), Willem, Toon, Bennie en Johnny 
verdedigde ook Rien het korenbloemblauw van 
de club. Naast voetballer maakte de 
voormalige postbode zich jarenlang 
verdienstelijk als elftalleider, clubhistoricus en 
had zitting in tal van commissies. Gezegend met 
een vlotte pen werden niet alleen 
wedstrijdverslagen geschreven en met 
markante clubcoryfeeën 
teruggeblikt in de rijke historie, ook werden 
interviews afgenomen met trainers en af en toe 
was daar een kritische noot richting het 
bestuur. Tevens stond Habers aan de wieg van 
de naamswijziging, v.v. Ommen werd OVC ’21.
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Rien Habers: ‘ De eerste jaren speelden we geen wedstrijden            omdat er geen tegenstanders waren‘ 

I n de jaren 20 van de vorige eeuw, een tijd 
waarin het leven vooral bestond uit wer-
ken, besloot een klein groepje Ommenaren 

een voetbalclub op te richten. Een voor die 
tijd ongekend initiatief dat met open armen 
werd ontvangen door de Ommer jeugd. Op 
19 april is het precies honderd jaar geleden 
dat OVC’21 werd opgericht en daarmee is de 
club de oudste voetbalvereniging uit de wijde 
omtrek. 
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Blikt hij vooruit, dan ziet hij weinig heil in twee zater-
dagclubs binnen de kern van Ommen. Op naar een 
fusie? Wat Habers betreft wel. “De wereld staat niet 
stil. 25 jaar geleden dacht ik er ook anders over, 
maar het lijkt me de beste oplossing.”

Met Inge Eshuis kwam hij aan het brainstormen. 
Hoe kunnen we beide clubs binden? Een werk-
groep op zoek naar verbinding was een logisch 
gevolg van het woord omzetten in de daad. Om 
met vertegenwoordigers van OZC en OVC ’21 het 
juiste spoor te zoeken en te komen tot één vereni-
ging. “De oudste zoon Douwe van Inge ging over 
naar de senioren en stond voor de keus. OVC ’21 of 
OZC? We raakten aan de praat en kwamen uit op: 
waarom eigenlijk kiezen? De jeugd moet niet hoe-
ven kiezen. Waarom niet één vereniging. Net als bij 
de jeugd. Inge heeft met Age Koster de werkgroep 
opgezet. Met Wim Merjenburgh, Marja Poelarends 
en mezelf vormen we SVO, Samen Voetbal Ommen. 
Beide voorzitters, Bertus Heuver van OZC en mijn 
broer Gerard van OVC ’21 zijn er inmiddels ook van 
overtuigd dat we samen verder moeten. Ik heb alle 
vertrouwen in die twee. Ze moeten straks wel onze 
boodschap vertellen aan de leden.”

“We moeten de krachten 
bundelen, 

op weg naar het doel: één 
krachtige, sterke vereniging”

Daarnaast was hij mede-aanstichter van het zater-
dagvoetbal, dat zo’n twee decennia geleden werd 
geïntroduceerd bij de tot dan traditionele zondag-
club. “De tijd staat niet stil”, meldt Habers. “Ik zag 
het bij mijn eigen zoon Björn. Op zondagochtend 
om half tien in Broekland paraat staan is niet meer 
van deze tijd. De jeugd wil dat niet meer. Het is een 
trend die ik zag aankomen. Vroeger was de kerk 
heilig, tegenwoordig het bed. Daar mag je de ogen 
niet voor sluiten. We zijn begonnen als veredeld 
campingelftal, maar kijk nu eens. Op z’n minst de 
helft draait zo mee in het eerste op de zondag. 
Neem Damon Nouri en David van Elburg, toppers. 
En er lopen er meer hoor. Klopt, we komen uit in 
de recreatieklasse, maar je kent me, Rien Habers 
wil wel winnen!”Hoewel OVC ’21 diep verankerd zit 
in het DNA van Habers en hij gezien wordt als de 
man die alles weet over de historie van de club, kan 
realiteitszin hem niet ontzegd worden. “Doorgaan 
als zondagclub is een doodlopende steeg. Dan 
bestaat OVC ’21 over een paar jaar niet meer. Je 
mag de ogen niet sluiten voor de maatschappelijke 
ontwikkeling en die leert dat je jonge knapen niet 
meer op zondagochtend het veld op krijgt.” 
Toch vindt Rien het spijtig dat de honderd jaar niet 
kan worden gehaald als zondagclub. Dat was een 
mooi eerbetoon geweest naar de oude garde. Voor 
de verhuizing naar Westbroek al uitgebreid met 
Dick Dunnenwind de conclusie getrokken dat één 
voetbal vereniging wenselijk is. Hoewel…, de nuan-
ce zit ‘m hierin dat OVC ’21 zondagclub blijft, maar 
dat het eerste elftal acteert op zaterdag. 
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 Zaterdag 2 en 3                 Seizoen 2019-2020

Staand van links naar rechts: Peter Kramer (coach) •  Wilco Siertsema (speler/trainer)  •  Nick Heun  •  Jan Hein Nijmeijer  •  Rene Warnders (Dolf) 
Stephan Stokvisch (Opa)  •  Kjeld Sijbesma  •  Werner Vonderman  •  Maarten Willems  •  Alfons Fenijn  •  Maarten ten Brinke  •  Arjen ter Burg
Brian Habers  •  Justin Steen  •  Jorn Kodden  •  Ezham Samet  •  Martin Veurink  •  Ruwan Breukelman  •  Lars Legebeke  •  David van Elburg

Gerrit van Elburg (bestuurslid) •  Sven Habers (sponsor)  •  Rinus Habers (coördinator)
Gehurkt van links naar rechts: Damon Nouri  •  Dani Yoganathan  •  Bas Wessel   •   Floris Mensinga

Ontbrekend op de foto de spelers: Sahin Nouri •  Khaled Aluwi •  Thom ten Berghe •  Jort Hagedoorn •  William Baarslag •  Jan Meulenbelt
Ontbrekend op de foto de leiders: Willy Kleinkromhof •  Bennie Heun •  Robin Stokvisch
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Vervolgens wordt geboomd over de voordelen, 
nadelen, maar zeker ook gevaren die loeren op het 
pad richting versmelting. “Ach”, bagatelliseert Rien. 
“Misschien dat er spelers zijn die nu in het eerste 
acteren die gaan rekenen. Zo van: ik kon nog wel 
eens in het tweede of derde terechtkomen. Die zijn 
er dan misschien op tegen. De toppers zijn daar 
niet bang voor. En misschien is er weerstand van 
de oude garde, maar ik denk dat het wel meevalt.” 
Ook de suggestie dat er vanuit de zustervereniging 
wellicht lieden zijn die vanuit hun 
geloofsovertuiging niet tolereren dat er bij de 
fusievereniging ook op zondag wordt gevoetbald, 
wordt weggewuifd. “Misschien een enkeling. 
De overgrote meerderheid gaat er wel in mee. 

We moeten de krachten bundelen, op weg naar 
het doel: één krachtige, sterke vereniging.  Hopelijk 
staan frustraties daarbij niet in de weg. Zo hoopt hij 
dat er geen mensen afhaken, of eerst ‘de kat uit de 
boom willen kijken’. Wat nou ‘eerst maar eens kijken 
of het van de grond komt’, nee, er vol en met over-
tuiging tegenaan om er wat moois van te maken. 
We moeten niet blijven hangen in nostalgie of oud 
zeer, maar volle kracht vooruit. Er zijn verschillen, 
maar voetbal is wat ons bindt!”  

Habers is een man met oog voor de rijke historie 
van zijn club. Hoogtepunten zijn er genoeg. 
Kampioenschappen, promoties, wedstrijden tegen 
profclubs, maar niets kan in de schaduw staan bij 
zijn benoeming tot Lid van Verdienste, we spreken 
in het jaar 2018. “Exact 35 jaar nadat mijn vader 
dezelfde eer kreeg toebedeeld.” Toch kijkt hij niet 
enkel naar het verleden, want: wie enkel naar het 
verleden kijkt, verliest de toekomst uit het oog. Ik 
vraag de man die bekend staat als clubarchiva-
ris, iemand die alles weet over vervlogen tijden, 
vooruit te blikken naar 2030. “Dan sta ik langs de 
lijn te kijken naar een eersteklasser. Hopelijk in 
goede gezondheid en juich ik zij aan zij met Wim 
Merjenburgh, een ras-OZC-er als onze club heeft 
gescoord!” Met, “ik sta liever aan de wieg van 
een nieuwe club, dan aan het graf van een oude 
voetballiefde”, geeft Habers beeldend, maar over-
duidelijk zijn visie op de toekomst van het voetbal 
in Ommen. “In het leven maak je keuzes, dat geldt 
ook voor de totstandkoming van een fusieclub, daar 
mag je de ogen niet voor sluiten. 
Wat wil je: verblinden of verbinden…?” 
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Deze niet Ommenaren waren allemaal zeer plichts-
getrouw en waren ongeacht de weersomstandighe-
den altijd present. Het waren mannen van stavast. 
Zoals in een wedstrijd er op het mentale vlak iets 
speciaals van een speler wordt gevraagd zo gaat 
dat ook op in tijden van zware nood. Als je vader-
land wordt bezet dan word je met het dilemma 
geconfronteerd, hoe stel ik mij op. Hoe ver reikt 
mijn vaderlandsliefde, word ik een collaborateur, 
blijf ik passief of ik ondersteun het verzet. Bij Kees 
de Jong was dit geen vraag; hij volgde zijn gevoel, 
de bezetting haalde het beste in hem naar boven. 
Zoals hij als rechtsbuiten in zware wedstrijden ook 
in staat bleek om tot diep in zijn reserves te tasten 
om toch boven de tegenstander uit te stijgen.
Het actieve verzet van Kees ging geruisloos, zon-
der medeweten van zijn teamgenoten. Zeker in 
oorlogstijd gaat de spreuk op “Dat je vijand nooit 
slaapt”. Dit gold ook voor de OVC-er. Hij werd op 1 
December 1944 gearresteerd! Hij werd afgevoerd 
naar het Duitse concentratiekamp Wöbbelin. 
Met de bevrijding in het zicht stierf Cornelis Lucas 
(Kees) de Jong hier op 3 mei 1945 de hongerdood. 
Dat was de dag waarop hoe tragisch en wrang 
genoeg de Canadese troepen het kamp bevrijden. 
In de middag bereikten de Canadese militairen van 
de 82e US-Airborne Divisie onder leiding van gene-
raal James M Gavin het kamp.  De aanblik overtrof 
iedere menselijke beschrijving.

Voor Kees kwamen ze te laat, door de vele 
ontberingen was zijn fysieke gestel te ver heen! 
De aangevoerde levensmiddelen en de medische 
hulp mochten voor de uitgemergelde OVC-er niet 
meer baten.

Na de bevrijding speelde OVC een vriendschappe-
lijke match tegen een team van Engelse Militairen. 
De OVC-ers droegen allen een rouwband. 
Zij waren altijd tot aan de arrestatie in het ongewis-
se geweest van zijn illegale werk. Voorzitter Gerrit 
Jan de Vries hield een imponerende speech waarin 
de preses memoreerde aan de onvoorwaardelij-
ke clubliefde van Kees. Het in memoriam maakte 
diepe indruk op de spelers en bestuursleden en 
ook op de Tommies! Op 22 september 1949, ruim 
vier jaar na zijn overlijden werd Kees in zijn eigen 
Bergentheim herbegraven.

In de honderd jaar OVC  zijn er zware stormen 
doorstaan, ook de tweede wereldoorlog, maar de 
tol die is betaald was onmenselijk zwaar. Helden 
worden niet geboren, als de nood hoog is dan 
staan ze op, zo ook Kees de Jong. 

Als je in staat bent om je leven in de weegschaal 
te leggen voor je medemens dan ben je een stille 
onvergetelijke…. HELD!

De stille onvergetelijke Held!
De tweede wereldoorlog heeft binnen OVC diepe sporen getrokken.

Zo ontkwam de club er niet aan dat spelers 
werden opgeroepen om de dienstplicht te vervullen 
waardoor er een zware aanslag op het spelerspotentieel ontstond. 
Echter deze problemen stonden in een schril contrast met 
de deportatie van de drie joodse OVC-ers. Zij overleefden 
het concentratiekamp Auschwitz - Birkenau niet.

Bij het uitbreken van WO-2 beschikte OVC over een kampioenselftal 
dat niet alleen door Ommenaren werd bemand maar ook door 
spelers van buitenaf, zoals o.a. Herbert Heikens, 
Jaap Bouman uit Den Ham en vanuit Bergentheim Kees De Jong. 
Deze jonge sportman was de zoon van de Bergentheimse 
veldwachter Anne de Jong.
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Bovengenoemd tweetal had bij OVC veel overeenkom-
sten, en vulde elkaar perfect aan met meerdere raak-
vlakken. Van buiten Ommen kwamen de gezinnen in 
1957 tegelijkertijd in de Ruyterstraat te wonen. Vanaf het 
seizoen 1959 werden ze actief bij OVC. Diverse functies 
zijn er vervuld zoals o.a.in de K.L.M.-commissie (kassa, 
loten, materialen). Dries was daarnaast redacteur van 
clubblad de Ovc-er. In het 75-jarig jubileumboek schreef 
hij de driekwart eeuw OVC-historie. In de jaren zestig 
en zeventig waren Bult en Daman het gezicht van OVC, 
Dries de voorzitter met altijd een pen en een papiertje bij 
of in de hand er ontging hem niets. 
Meer dan een decennium was hij de OVC-preses. Evert 
met zijn onafscheidelijk sigaar was een kleine 20 jaar de 
secretaris. Ze waren duidelijk geen eendagsvliegen.

Dries Bult - Evert Daman!

“Dries de voorzitter met altijd een 
pen en papiertje bij of in de hand; 

er ontging hem niets. “

Je hoefde ze nooit te bellen; als er een clubactiviteit was 
en zeker als het eerste elftal zijn opwachting maakte 
waren ze bij OVC. Ze waren er altijd waarbij Daman vaak 
vergezeld werd van zijn eega Hillie (Wicherson). Ook zij 
heeft haar sporen voor OVC dubbel en dwars verdiend. 
Zij was de stille kracht die Evert altijd bijstond. 
Het vele werk van Dries en Evert bleef niet onopgemerkt; 
ze werden beiden op de vergadering van 30 maart 1971 
benoemd tot lid van verdienste. Dries Bult nam met me-
dewerking van velen de coördinatie van de bouw van het 
clubhuis De Brink voor zijn rekening. Evert Daman zette 
zich samen met Johan Willemsen e.v.a. op de Rotbrink 
in als grote animator voor het Hans Visscher schoolvoet-
bal toernooi. Op 3 juni 1991 werden Dries en Evert hoe 
toepasselijk voor hun voetbal inzet tegelijkertijd benoemd 
tot Erelid.

Dries Bult Evert Daman

Ook werd Evert voor zijn betrokkenheid (25 jaar) bij het 
schoolvoetbal onderscheiden. Uit de handen van de 
afgevaardigde van de K.N.V.B de hr. Flim ontving hij als 
dank en waardering een gedenkpenning. 
Bij het 75-jarig bestaan van OVC op 19 april 1996 kreeg 
Evert Daman voor zijn tomeloze inzet uit handen van de 
Ommer burgemeester Reinier ter Avest een koninklijke 
onderscheiding.
Een eer die bij het veertigjarig bestaan was toebedeeld 
aan Hein Lokin. Maar liefst vier decennia lang secretaris. 
In het illustere rijtje namen van OVC-ers die het voetbal 
met medewerking van velen hebben voortgestuwd, 
behoren zeker die van Dries Bult en Evert Daman.

“Ook werd Evert voor 
zijn betrokkenheid 
(25 jaar) bij het 

schoolvoetbal onderscheiden. “
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BERNA POELARENDS

W Haar aanwezigheid viel Peter 
Kramer op. De clubman met 
een scherp oog voor vrouwelijk 
schoon en commercie, deze 
volgorde is niet toevallig, waagde 
er een bezoekje aan in de kapsa-
lon aan de Schurinkhof.

Meer dan een kwart eeuw 
geleden zijn zo de eerste 
contacten voor sponsoring
gelegd. Een clubbladadvertentie, 
wedstrijdbalsponsoring, 
bordsponsoring, 
kledingsponsor van het 
veteranenteam, alle mogelijke 
opties zijn aan de orde geweest. 
En wie in het belang van de club 
bij Berna aanklopte, klopte vrijwel 
nooit tevergeefs.  

Peter heeft haar hier voor al eens 
bedankt met een zelfgemaakte 
tekening die alle voetballers van 
het tweede voorstelden als

Rien Steen, Berna Poelarends 
en Mans Zandman

‘Wie in het belang van de club bij 
Berna aanklopte, klopte 
vrijwel nooit tevergeefs’  

at had Berna Poelarends 
met voetballen? Het 
antwoord is kort en

duidelijk: he-le-maal niks!
Tot ze een knaap uit Heino tegen 
het ranke lijf liep. Een voetballer. 
En ook nog eentje uit een 
katholiek nest. Maar ware liefde 
laat zich door niets of niemand 
tegenhouden. Berna komt uit 
een protestant gezin, maar deze 
horde vormde geen beletsel. En 
met voetbal? Ach ja, als je vrijer 
graag een balletje trapt kom je 
kijken. Dus daar stond Berna, in 
weer en wind, terwijl Martin in het 
korenbloemblauwe shirt van v.v. 
Ommen en later OVC ’21 zijn 
beste beentje voor zette. Hoewel 
de eerlijkheid gebiedt te zeggen 
dat het vooral de nababbel was 
waardoor bij de kapster blauw 
bloed door de aderen ging 
vloeien.    

poppetjes met voeten en handen 
als vorkjes. Ongetwijfeld 
goedbedoeld, maar als 
kunstenaar is voor hem geen 
prominente rol weggelegd. 
Zelfs niet in de categorie naïeve 
kunst, dit terzijde.

Als ondernemer met vele 
contacten was ze een meer dan 
welkome aanvulling in de spon-
sorcommissie zeven jaar gele-
den, waarvan ze tot de dag van 
vandaag met nimmer aflatend 
enthousiasme een flinke steen 
bijdraagt.
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BERNA POELARENDS

Berna als sponsor voor OVC ’21, 2012/2013 

Legendarisch zijn de feestjes bij 
Martin en Berna thuis. Tussen 
het soldaat maken van meerdere 
pijpjes door werden onder het 
zachte geruis van eikenbomen en 
sparren, tussen neus en lippen 
door ‘contracten’ afgesloten. 
En wie zegt nog een jaartje door 
te gaan, gaat een jaartje door! 
Een man een man, een woord 
een woord!

Tijd voor verandering 
Dat ging een aantal jaren zo 
door, tot de opkomst begon te 
groeien. Huize Nijhof/Poelarends 
werd te klein en de jaarlijkse 
feestavond verhuisde naar 
camping Calluna. 
Bij shirtsponsor Bert en Dorieke 
Zielman. Alleen maar bier 
hijsen en vlees op de gloeiende 
plaat mikken is ook zo wat, dus 
het middag- en avondvullende 
programma werd door Berna 
uitgebreid met onder andere 
een gekke bingo, of een 
fietspuzzeltocht. 

Omdat het takenpakket van 
Sander Schuldink over vol zat 
werdt Berna door de Witte 
Donderdagcommissie gestrikt 
voor de zoenen en bloemen 

tijdens deze jaarlijkse 
forumavond van de club. 
Een beter visitekaartje kon de 
commissie zich niet wensen.

Berna ziet de club als een warme 
familie. Dat merkte ze ook toen ze 
‘in de lappenmand terechtkwam’, 
nadat ze door een politieauto met 
wat al te ijverige dienders werd 
aangereden. De overweldigende 
aandacht vanuit de club deed 
haar goed en hoewel het 
onuitgesproken blijft, zal het 
ongetwijfeld een positieve 
werking hebben gehad op het 
genezingsproces.

En wat dat familiaire gevoel 
betreft. Nergens komt dat beter 
tot uiting dan in de 
kappersstoel. Zo werden bij het 
voltallige veterinnenteam de 
lokken gekort en gemodelleerd. 
Een prijs door Berna beschikbaar 
gesteld tijdens het All-In 
Toernooi. Een hapje, een drankje, 
een knipbeurt en gekakel in het 
kippenhok, hoe leuk is dat!?

Op de zondagmiddag is de 
kapster een trouw supporter van 
het vlaggenschip van OVC ‘21. 
‘Deze middagen ga ik zeker 
missen’, mijmert Berna, nadat 
bekend werd dat het eerste 
verkast van de zondag naar de 
zaterdag. Het wordt niet met 
zoveel woorden gezegd, maar 
het moge duidelijk zijn dat het 
niet in de laatste plaats ‘de derde 
helft’ betreft. Inmiddels zit Berna 
alweer 35 jaar in het vak. 
Momenteel in een prachtig, histo-
risch pand aan de Markt, vlakbij 
de plek waar OVC is opgericht. 
Wie gelooft er nog in toeval…?
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FREDDY MARSMAN

Zondag werd na bijna tien maanden de wedstrijd 
OVC VE1 – Raalte VE1 uitgespeeld. In 2011 kreeg 
Freddy Marsman namelijk een acute 
hartstilstand op het veld, en werd ruim een kwartier 
gereanimeerd door drie medespelers. “Ik had heel 
veel geluk dat ik hier was, en dat er mensen waren 
die wisten hoe ze moesten reanimeren. Als het me 
thuis was overkomen, had ik het niet overleefd.”

Langzaam druppelt iedereen die er vorig jaar ook 
bij was, de kantine binnen. Er hangt een uitgelaten, 
maar ook gespannen sfeer, terwijl beneden op het 
veld de camera’s van RTL draaien. De muziek moet 
uit, anders is het interview niet goed te verstaan.

Als Raalte VE1 aankomt met de bus, mengt Freddy 
zich onder de spelers van de tegenpartij. 
“Hartstikke mooi dat jullie er zijn.” Alhoewel, 
tegenpartij, daar gaat het vandaag natuurlijk niet 
om. “Eigenlijk moeten ze ons wel laten winnen”, 
grapt Freddy, die voor deze gelegenheid de 
aanvoerdersband om krijgt.

Na het inlopen wordt de scheidsrechter 
bekendgemaakt. Dick Jol oogst aardig wat applaus 
als hij naar voren komt. Bart, Sanne en Lotte, de 
kinderen van Freddy en Anja, doen de aftrap. “1-1 
alweer, dat gaat snel”, lacht een speler van Raalte. 
Dat was namelijk de stand waarmee de wedstrijd in 
2011 werd gestaakt.

En applaus klinkt de hele wedstrijd door: voor 
goede verdedigingsacties, voor doelpunten, voor 
zowel OVC als Raalte. Het is een gemoedelijke 
wedstrijd, waarin de naam van Freddy extra vaak 
geroepen wordt. Na twee doelpunten van Raalte 
krijgt hij drie keer achter elkaar de kans een goal te 
maken. Als dit mislukt, voel je de teleurstelling van 
de toeschouwers. “Het zou toch mooi zijn als hij er 
een maakt”, verzucht een clubgenoot. Daar denkt 
Raalte hetzelfde over. Zij laten Freddy vrij op de 
keeper af lopen. Deze doet nog een halfslachtige 
poging om de bal tegen te houden, maar teveel 
moeite steekt hij daar niet in.

Uit handen van Marc-Jan Ahne ontvangt Freddy 
symbolisch een cheque voor de AED’s die 
inmiddels al zijn opgehangen. Hiervan raakt hij 
zichtbaar aangeslagen. Net als de rest van de 
spelers en toeschouwers, als Anja de groep 
bedankt: “We hebben Freddy nog, de kinderen 
hebben hun papa nog. Jullie weten niet hoe 
belangrijk jullie zijn geweest.”

Als de meeste voetballers al aan het douchen zijn, 
en de toeschouwers naar de barbecue op het dak 
lopen, zitten drie spelers van OVC nog op een 
bankje langs het veld. Glimlachend wrijven ze de 
laatste tranen uit hun ogen. De wedstrijd is 
uitgespeeld, nu is het afgesloten.

De wedstrijd is uitgespeeld - 4 juli 2012

o p sportpark Westbroek in Ommen is het stil. 
Het wedstrijdseizoen is immers afgelopen. 

Maar helemaal in de hoek, in clubhuis De Spil van 
OVC ’21, wordt het steeds drukker. Op de deur 
die naar de kantine leidt, is een sticker geplakt. 
‘Hier is een AED aanwezig.’ Niemand die het nu 
niet kan weten. Er zijn elf vrijwilligers die weten 
hoe ze ermee moeten omgaan; na de zomer start 
een nieuwe lichting met een opleiding.

93

Jublileum album ovc' 21 ommen - origineel.indd   93 19-03-21   12:36Naamloos-28   89Naamloos-28   89 22-03-2021   13:5422-03-2021   13:54



ERIC LOGTENBERG

Het bloed van Riek was zo blauw, daar zou zelfs de 
Noordzee jaloers op worden. Eric mocht als 8-ja-
rige eindelijk lid worden van OVC ’21 en doorliep 
alle jeugd elftallen, maakte op zijn achttiende zijn 
debuut in het eerste. Hoewel Eric niet de grootste 
was (1.72) groeide hij uit tot een grote voetballer, 
die maar liefst vier keer de titel speler van het jaar 
bij de club won. Niemand die daar in de buurt van 
komt. Eric herinnert zich de jeugd trainer Hielkema 
nog heel goed. “Soms was de training saai, maar 
wij kregen er een goede techniek door. Hielkema is 
heel goed geweest voor de jeugd van OVC ’21 en 
de lichting die het eerste daarna kreeg. 
Je zou willen dat de huidige jeugd goede 
technieken ontwikkelt. ”Eric vond het in het begin 
wel eens vervelend wanneer zijn moeder de 
jongens stond aan te moedigen. “Ik dacht wel eens, 
schreeuw niet zo. Maar toen ik in het eerste 
speelde, vond ik het prima. Ze was er altijd. Mijn 
vader (Theo) ook, hij was een stuk rustiger van aard 
maar genoot zichtbaar van het spelletje. 

Feestjes bij trainer Herman van der Belt 
Als we het over trainers hebben, dan hebben Henk 
Harmens en Herman van der Belt bij Eric wel een 
streepje voor. “Henk was iemand die over 
geweldige oefenstof beschikte, alles met de bal en 

Hoe kleine Eric Logtenberg een grote voetballer werd 
altijd op de wedstrijd gericht. Niet iedereen snapte 
zijn oefeningen, dus ging het wel eens mis. Henk 
was zijn tijd ver vooruit. Daarna kwam Herman van 
der Belt, ja daar ging je als speler voor door het 
vuur. Die man schoffelde op de eerste training 
iemand keihard onderuit en zei, “Jullie hebben 
vorig jaar drie gele kaarten gehad, dit jaar worden 
dat er vijfentwintig en worden we kampioen. Dat 
gebeurde ook. Hij was een sfeermaker en wist ons 
hierdoor te motiveren. Hij vertelde ook dat hij wel 
van een feestje hield. Als we na vier wedstrijden ze-
ven punten hadden (toen stond een zege nog voor 
twee punten) dan was er een feestje bij hem thuis. 
Na twaalf wedstrijden hadden we al drie feestjes 
gehad en zijn we er maar mee gestopt”.

Het kampioenschap naar de derde klasse vergeet 
hij nooit meer. “Wij stonden met 4-3 achter, de wed-
strijd van nr. 2 was inmiddels afgelopen het was 1-1 
geworden. We moesten minimaal gelijk spelen om 
kampioen te worden anders werd het een beslis-
singswedstrijd. Vlak voor tijd kregen we een straf-
schop en die moest ik nemen. Pff hij ging er in en 
het dak ging er af. Een slechte wedstrijd maar toch 
kampioen”. 

o mmen- Als kleine jongen ging Eric mee, als 
het eerste elftal van OVC ’21 moest spelen. 

Een bal mee, en meedoen met de warming-up. Ja, 
geen wonder dat hij besmet is met het blauw-wit-
te virus want moeder Riek was misschien wel de 
trouwste supporter van OVC ’21. “Mijn moeder 
wilde de kampioenswedstrijd tegen EMMS destijds 
niet missen, want haar broers speelden mee. Mijn 
broer Hans was één jaar maar ma moest en zou 
naar deze wedstrijd, dus moest haar zus Marietje 
op Hans passen”. 
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Eric was in het begin de spits en ondanks zijn 
lengte kon hij vreselijk goed koppen. Na vier jaar 
in de spits, werd hij centrale middenvelder, daarna 
voorstopper en tenslotte vier jaar laatste man. Eric 
maakte mee dat OVC ’21 van de onderbond naar 
de tweede klasse doorstroomde. 

Zaalvoetbal vond niet elke trainer leuk 
Eric was niet alleen actief op het veld, ook in de 
zaal stond hij zijn mannetje. 
“Niet alle trainers konden dat 
waarderen. Ik had een 
gesprek hierover met de trainer 
en vertelde dat veldvoetbal 
bovenaan stond en dat ik 
dinsdag envrijdag altijd op kwam 
dagen. Ik ging op 
woensdagavond in de zaal 
trainen, en eventueel op 
vrijdagavond een wedstrijd in de 
zaal Spelen. Dat moest 
volgens mij wel kunnen. De 
trainer vond van niet en ik mocht 
die zondag daarop niet mee 
doen. Ons team verloor met 6-0 
en de trainer kwam weer terug 
bij mij voor een gesprek. 
Hij heeft het uiteindelijk 
geaccepteerd. Volgens mij is 
daar nog steeds niets mis mee. 
Je bent bezig, zaalvoetbal is 
goed voor je techniek en je 
tactiek. Ik begrijp nog steeds niet dat trainers daar 
moeilijk over kunnen doen. Het gaat om de bele-
ving en wat je er allemaal voor over hebt.” 
Eric heeft overal gestaan, zelfs in het doel. “Op een 
gegeven moment hadden we geen keeper, toen-
heb ik geloof ik zeven wedstrijden op doel 
gestaan. In de zaal wel vaker, want dan kon ik 
lekker mee voetballen. Het kostte soms wel eens 
een goal, maar als je er zeven maakt is dat niet zo 
erg. In de zaal heb ik wel 400 doepunten gemaakt. 
Het zaalvoetbal in Ommen had een mooie tijd, want 
we speelden eerste divisie en reisden bijna het hele 
land door.” 

 middenvelder. Popko Schuitema (die daar trainer 
was) vroeg mij en Peter van der Sar of wij bij 

Zuidwolde wilden spelen (ook tweede klasse).Ik 
voelde mij vereerd, en had daar wel oren naar want 

Zuidwolde wilde hoger op. Ik heb daar een 
geweldige tijd gehad, al vonden er velen  bij OVC 

’21 dat niet zo leuk en werd mij het vertrek niet door 
iedereen in dank afgenomen. Bij Zuidwolde was het 

goed geregeld. Je hoefde nergens achteraan en 
altijd veel publiek.

  We moesten een 
beslissingswedstrijd spelen 

in Beilen en er gingen twaalf 
bussen mee. Ik heb daar 

geleerd dat het vaak de kleine 
dingen zijn die er toe doen. 

“Na twee jaar Zuidwolde 
besloot Eric te stoppen met 
veldvoetbal.“Mijn zoon Olaf 
was anderhalf en ik moest 

drie keer per week trainen en 
op de zondag spelen. Ik wilde 

mij focussen op de 
zaalvoetbal en in het weekend 

vrij zijn omdat Jolanda in de 
zaal volleybalde.” Nu trapt 
Eric nog maandelijks een 

balletje bij de 7 tegen  7 club
een mooi initiatief waar hij met 

leeftijdgenoten tegen 
   omliggende plaatsen een competitie speelt. 

Verder loopt hij één keer per week hard. 

Vroeger was winnen van OZC het belangrijkste 
Eric kan zich de jeugd wedstrijden in de B junioren 
nog goed herinneren. “Wij verloren alles, stonden 
stijf onderaan maar we wonnen twee keer van OZC. 
Hierdoor hadden wij een geweldig seizoen, al sloeg 
dat natuurlijk nergens op”. 
Voor de toekomst van Ommen ziet hij één club wel 
zitten. “Als OVC ’er doet het ook wel wat pijn, maar 
voor het voetbal in Ommen en de toekomst is het  
beter om samen te gaan”. In Ommen moet toch 
eerste klasse voetbal mogelijk zijn. Het is nog niet 
zo ver, maar beide verenigingen kunnen volgens 
mij moeilijk alleen verder gaan. Gelukkig speelt de 
jeugd al samen. De eerste stappen zijn gezet de 
toekomst zal het uitwijzen of Ommen op het 
hoogste amateur niveau kan spelen.” 

Zuidwolde werd hem niet in dank afgenomen 
Nadat OVC ’21 het eerste jaar in de tweede klasse 
niet overleefde, klopte Zuidwolde op de deur van 
Eric. “Ze zochten daar een laatste man en een 
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WIM ADEMA

Adema ziet tijdens het Schuurman toernooi de A 
junioren met 4-1 afrekenen met het eerste elftal. 
Het eerste jaar op het Laar wordt gelijk een feestje. 
Nadat uit met 0-0 werd gelijk gespeeld tegen 
Kuinre, werd het thuis een achtklapper 8-0 en ging 
het op de platte kar naar het Zwarte Paard. 
Een jaar later gaat het wederom prima met de 
mannen van Wim Adema. Het kampioenschap gaat 
helaas aan de neus voorbij want Heino gaat met die 
prijs aan de haal. Hoewel Ommen twee 
keer van Heino won. De uitwedstrijd is een wed-
strijd die door velen niet vergeten wordt. Ommen 
klopt voor ruim duizend toeschouwers de koploper 
met 0-3. Bart Nijstad, Ton Niens en Ep Pasman 
maakten die middag de goals. Thuis werd het 1-0 
door Fokke Veenstra. Helaas waren er in die tijd 
geen periodes en ging alleen de kampioen over. 

Het jaar erop was het wel feest. In een spannende 
competitie moest op de slotdag Zuidwolde 
verslagen worden. Het werd het feest van Ton 
Niens die alle zeven goals voor zijn rekening nam. 
Ommen was terug in de vierde klasse, waar het 
Lemelerveld, Heino, USV, Schalkhaar o.a als 
tegenstander trof. 

Van het Laar was afscheid genomen en De Rot-
brink was nu de thuishaven en met een eigen 
kantine. Het was een jaar om niet te vergeten. Niet 
alleen omdat Ommen maar één wedstrijd verloor, 
maar omdat Ommen op zondag massaal naar de 
Rotbrink trok en ook buiten Ommen had het 

vlaggenschip geen klagen over belangstelling. 
Voor Wim Adema werd het zijn derde titel. 
Wedstrijden tegen Lemelerveld 4-2 winst met 1650 
man langs de lijn, USV 5-0 winst (1400 man), 
waarbij de Ommer politieagent Popko Schuitema 
die bij USV speelde geen bal raakte. Bart Nijstad 
had na twintig minuten de droom van USV (uit nog 
ongeslagen) al uiteen laten spatten met drie goals. 
Ook tegen Schalkhaar 1100 toeschouwers was het 
een geweldige happening. Tien minuten voor tijd 
kwam Ommen met 1-2 achter, maar 
dankzij de geweldige ambiance scoorde Han van 
den Akker toch nog de 2-2. 

In Olst werd tegen Overwetering gelijk gespeeld 
1-1, waarna het kampioenschap een feit was. 
Een jaar later in de derde klasse was het overleven. 
Dankzij een goal van Ton Niens in de laatste 
wedstrijd tegen Zutphania bleef Ommen in de 
derde klasse. 

Han van den Akker zal zijn hele leven deze 
wedstrijd blijven herinneren want hij kopte vlak voor 
tijd de bal op de paal in zijn eigen doel gebied. 
Na afloop ging Han eens over op bier ipv cola. 
Het paaltje tussen de Rotbrink en De Dante heeft 
het geweten, het hoofd van Han ook. Er zit nog 
altijd een deukje. Het was tevens het laatste jaar 
van Wim Adema, een geweldige en eerlijke man. 

D e gloriejaren van Wim Adema
Het is 1973 wanneer Ommen (nu OVC ’21) 
degradeert uit de tweede klasse afdeling 

Zwolle. Wim Adema uit Dedemsvaart moet de club 
weer uit het dal trekken en doet dat op een gewel-
dige manier. Aan de ene kant heeft hij geen klagen 
want uit de A jeugd komen Ton Niens, Fokke Veen-
stra, Jan Kroes, Jos Kampman en Bart Nijstad over. 
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WIM ADEMA
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Staand v.l.n.r. Wim Adema, Gerard 
Herbrink, Gerard Kleinherenbrink, 
Fokke Veenstra, Wim Kroes, Jan Kroes, 
Frans Arts, Frank Delissen, Klaas Mussche 
en Bertus Hurink.

Onder v.l.n.r. Tom Niens, Wim Herbrinks, 
Henk Kroers, Henk Hendriks, 
Gerard Jansen, Gerard Habers, 
Egbert Pasman, en Jan Bijen. 
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DE FRANCESCO TOTTI VAN OVC 

“Toch ben ik stiekempjes best benieuwd wat ik 
had kunnen bereiken. Ik voetbalde in de jeugd met 
Martijn Mellema. Die heeft bij The Knickerbockers 
gevoetbald en eerste klasse met WVF. Niet om op 
te scheppen, maar ik was zeker geen mindere 
voetballer. Wel sfeergevoelig. Je weet wat je hebt, 
voetbalt met jongens die je van jongs af aan kent 
zoals de broertjes Laan, Mark Ekkel en Jurgen 
Meijerink. In een vertrouwde omgeving. 
Ik ben kennelijk niet zo’n avonturier. Wel denk ik 
dat je een betere voetballer wordt als je op hoger 
niveau speelt, tussen betere voetballers en tegen 
betere tegenstanders.”

Hoger niveau 
Over een hoger niveau gesproken. Kris maakte de 
sportieve mijlpaal van destijds v.v. Ommen mee, 
promotie naar de tweede klasse. “Dat was in het 
eerste jaar van Hennie Mellema als trainer, die Her-
man van den Belt had opgevolgd. Hij voerde een 
verjonging door. Dirk-Jan Brinkman kwam erbij, 
Raymond Bosch, Alexander Oldeman en Thijs 
Geurts. Naast mijn boer Hans bleven nog enkele 
oudere jongens in de selectie, zoals Erik van der 
Heide en Wim van Ommen. Een mooie mix van 

jong talent en ervaring. Er stond een degelijk, 
moeilijk te kloppen team.” In het seizoen 1992-
1993 werd in klasse 3C Noord een periodetitel 
gepakt enwas winst tegen HODO (3-1) en een 
remise tegen Erica (1-1) genoeg om in een beslis-
singswedstrijd tegen Veendam 1894 promotie af te 
dwingen. Op neutraal terrein, de velden van VKW 
in Westerbork bleef v.v. Ommen de Groningers de 
baas, dankzij doelpunten van Edward Willemsen 
en Bakker zelf. “Een mijlpaal, maar eerlijk gezegd 
deed de promotie jaren later onder Dik Runherd 
me meer. We zaten er al jaren tegenaan te hikken. 
Telkens was het net niet. In Holten waren we er 
onder Age Koster het dichtstbij, maar Reünie uit 
Borculo won na penalty’s.”

Seizoen 2007 - 2008
Kris doelt op het seizoen 2007-2008. 
Na een dramatische start nam Dik Runherd de 
trainersstaf over van Jan Bos. Het begon te 
draaien, een periodetitel werd gepakt en in de 
eerste wedstrijd van die barrage werd in Almelo 
een eerste stap gezet. Luctor et Emergo kreeg in 
eigen huis klop (2-3). Het karwei moest op de 
Rotbrink worden afgemaakt tegen Reutum. 
“We hadden de week daarvoor zelfs een 
spionagereis naar Reutum gemaakt. Of een 
spionagereis”, grinnikt Kris. “We hebben alleen 
maar in de kantine gezeten. Beregezellig. Leuke 
club. Maar die thuiswedstrijd heb ik heel intens 
beleefd. Mijn ouders waren er. Mooi toch, die steun 
van het thuisfront. Even zwaaien naar moe, haha. 
Wendy (zijn levenspartner, die hem zoon Vin en 
dochter Luna schonk) was er, hoogzwanger en 
ook mijn neefjes, de kinderen van mijn zus. Nee, 
Wendy heeft niks met voetbal, maar ik waardeer 
het dat ze me vrijlaat. Er ging en gaat best veel tijd 
inzitten. Mooi dat ze me dat gunt.” 

Kris Bakker 

F rancesco Totti was een aanvallende, sco-
rende middenvelder van AS Roma, die 
gedurende zijn lange voetbalcarrière 

weerstand kon bieden aan de verleiding over te 
stappen naar een andere club. OVC ’21 heeft zijn 
eigen Totti, Kris Bakker. Trainer Herman van den 
Belt liet hem op jonge leeftijd debuteren, lichtja-
ren en ongelooflijk veel doelpunten later nam de 
jongste telg van Hein en Annie Bakker afscheid. 
Nooit droeg hij een ander shirt dan het 
korenbloemblauw van OVC ’21…
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Promotie 
De promotie van de vijfde naar de vierde klasse 
beleefde hij naar eigen zeggen intenser dan de 
opwaardering van de derde naar de tweede klasse 
eind vorige eeuw. Dat zal met ouder worden en 
bewustwording te maken hebben. Over ouder 
worden gesproken. Jarenlang combineerde hij het 
trainen van de jeugd, waaronder zijn eigen zoon, 
met zelf spelen. De ogen van Kris beginnen te 
twinkelen. “Niets zo mooi om je eigen zoon te zien 
voetballen. Ja, hij is best goed, maar hij beleeft 
er plezier aan, dat is het belangrijkste.” Geeft het 
begeleiden van de jeugd dan meer voldoening dan 
assistent-trainer bij het eerste? “Eerlijk gezegd wel”, 
bekent Kris. “Ik weet niet of ik door wil gaan in het 
trainersvak. Of laat ik het zo stellen: de jeugd 
trainen vind ik leuk. Senioren de les lezen…, ik weet
niet. Op het werk heb ik er geen moeite mee, maar 
dan ben je vrij en weet je, voetbal moet ontspan-
ning zijn. Dat beleef ik bij die jochies meer dan bij 
de senioren.”

Hoewel hij zichzelf omschrijft als een familieman, en 
OVC ’21 als een familieclub, vond hij het voetballen 
met broer Hans niet eens zo bijzonder. “Ik stond er 
niet bij stil. Maar nu je het zegt: ja, best speciaal.” 
Om lachend en met gekheid te vervolgen, “we 
werken zelfs bij dezelfde baas, de Aldi. 
Of werken…, werken…, die luie draak zit op 
kantoor en ik sta aan het front, in de winkel. Weet je, 
we voetbalden thuis altijd. Marcel en Hans waren 
de oudsten, Henk en ik de jongsten. Werd altijd 
ruzie. Marcel liet ons expres winnen en dan werd 
Hans pissig. Dan moest papa Hein weer achter uit 
de keel en de orde herstellen.” 
En dan de onvermijdelijke vraag. Hoe zit Kris erin, 
een eventuele fusie met OZC? Even is het stil. 
“Het gaat allemaal wel heel erg snel hè. Maar ja, 
de overstap naar de zaterdag is noodzakelijk. We 
hielden amper een elftal over anders. Die fusie is 
me nog wat te snel. Laten we eerst maar eens gaan 
voetballen op zaterdag, zien of het bevalt en dan 
kijken we wel weer.”  

“Niets is zo mooi om je 
eigen zoon te zien 

voetballen. 
Ja, hij is best goed, 
maar hij beleeft er 

plezier aan, dat is het 
belangrijkste.”
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Achter v.l.n.r. Kris Bakker en Ruben Beltman Midden v.l.n.r. Jonas 
Beltman, Jarnick de Lange, Perre Derks, Wessel Nijenhuis, Kaan Filiz en 
Tom Lammertink Onder v.l.n.r. Lias Ijzerman, Kick Overwijk, Vin Bakker
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ONZE TROUWE  
VRIJWILLIGERS
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RENSKE EN WIM 
OVER 
CLUBLIEFDE 

EN ANDERE ZAKEN 
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W deed nog een ultieme poging 
om hem naar de buren te lokken, 
maar kreeg nul op rekest. 
Hoewel Renske beweert absoluut 
geen druk te hebben 
uitgeoefend, krijgt 
ondergetekende het gevoel dat 
er wel sprake was van enige mo-
rele chantage. Kan niet 
anders natuurlijk. Renske is 
erfelijk belast. Vader Evert en 
moeder Hillie waren dag en nacht 
bezig met ‘de voetbal’ en v.v. 
Ommen in het bijzonder. “Voetbal 
werd met de paplepel 
ingegoten”, bevestigt Renske. 
“Nee, zelf heb ik nooit 
gevoetbald. Wel allerlei hand- en 
spandiensten verricht. Spelen-
derwijs leer je de club en de 
mensen kennen. OVC was en 
is een fijne club. Niet te groot. 
Iedereen kent elkaar en kletst 
met elkaar. Het is niet zo dat 
het alleen maar om het eerste 
draait. Ieder lid is belangrijk. De 
saamhorigheid is groot. Echt een 
familiegevoel. Ik vond mooi wat 
Jeroen Seisveld ooit zei: OVC 
is een club met meer dan twee 
doelen. Niet alleen oog voor de 
prestaties van het eerste, maar 
met oog voor het wel en wee van 
de leden. 
Toen ik ouder werd nam ik 
bestuurlijke taken op me.” 
Vanwege haar verdiensten in 
bestuurlijk opzicht werd Renske 
enkele jaren terug benoemd tot 
Lid van Verdienste (WL).

Willem bracht doordeweeks de 
spullen van de Hanos rond en 
trapte op zondag een balletje. 
Het huis aan de Weegbreestraat 
werd ingeruild voor een groter 
huis aan de Meerkoet, in de 
nieuwe wijk Dante-Zuid. Het 
geluk lachte hen toe. Zeker na de 
geboorte van zoon Rob. Wanneer 
de naam valt van de

eerstgeborene in het gezin van 
Ommen valt er een stilte. De 
troonopvolger kwam op zeer 
jonge leeftijd om het leven, na 
een ongelooflijk naar ongeval. 
Het is Renske die de stilte 
doorbreekt. “15 juni 1989”, laat 
ze vallen. “Er is een leven voor 
en na die datum. Het blijft je altijd 
bij. Een kind verliezen. Het ergste 
wat een mens kan gebeuren…” 
Tegen dit onpeilbare dieptepunt 
steken de sportieve hoogtepun-
ten schril af. Ze lijken er plots niet 
meer toe te doen. Toch zijn die 
er wel. “In het seizoen daarop 
werden we kampioen in de vierde 
klasse”, raapt Willem zich na de 
overpeinzing tezamen. Laatste 
wedstrijd van de competitie. We 
stonden een punt voor op DSC 
’65. Wij speelden in Ruinen en 
stonden halverwege met 2-1 
achter. Het was ontzettend warm 
en de druk was immens. Eén van 
ons, ik zal zijn naam niet noemen, 
want mag hem graag, voelde 
zich niet top en wilde halverwe-
ge gewisseld worden. Eén van 
onze beste spelers. De spanning 
dreigde hem te machtig te wor-
den. Herman van de Belt, onze 
trainer wilde er niks van weten. 
Hij haalde mij aan. Iets in de trant 
van: kijk eens wat hij allemaal 
achter de rug heeft, maar hij staat 
er wel. Niet afhaken. In het leven 
krijg je niets cadeau. Dat was een 
belangrijke boodschap en het 
werkte. De wedstrijd eindigde in 
4-4, dus na afloop was het 
wachten wat DSC had gedaan. 
Zenuwslopend. Die kwamen bij 
Protos niet verder dan 1-1. Wij 
waren kampioen! Wat een ont-
lading. Vergeet het nooit weer. 
Zoals ook de wedstrijden tegen 
Feyenoord en KV Mechelen, een 
belevenis. Feyenoord had het 
lastig met ons - een nipte 1-2,WL. 

e spreken over de 
aanloop naar de jaren 
tachtig van de vorige 

eeuw. Wimpie van Ommen is 
dan nog een opgeschoten en 
vinnig ventje uit het Zwolse 
Holtenboek, die geheel volgens 
familietraditie de clubkleuren 
van HTC (Holtenbroek Tuinders 
Combinatie) verdedigt. 
Na het voetballen was het een 
biertje doen in de kantine, een 
snelle hap thuis en met de 
voetbalmakkers in de auto naar 
Takens in Balkbrug. Renske 
Daman laafde in deze 
uitgaansgelegenheid de 
dorstige kelen van de 
Zwolse boys. Het bier sloeg 
dood, maar het vuur laaide op. 
Afspraakje, verkering, serieuze 
verkering zelfs, zo serieus dat 
Renske haar liefde volgde. Het 
eerste nest stond in een flat in 
onze provinciehoofdstad

Vreemd terrein voor Renske. 
Na een geslaagde sollicitatie in 
het lokale onderwijs werd vlot 
retour verhuisd naar Ommen. 
“Voor mij geen enkel punt”, 
beweert Willem. “Nee, geen last 
van heimwee. Ik was niet 
verknocht aan Zwolle.” In ’83 
beloofden de twee elkaar 
eeuwige trouw. “Ons eerste huis 
was in de Weegbreestraat”, 
diept Renske uit haar geheugen. 
“Naast de familie Van Delden.” 
En ja, Willem nam dan wel 
afscheid van zijn club HTC, maar 
niet van het voetbal. Dat werd na-
tuurlijk v.v. Ommen, de voorloper 
van OVC ’21. Logisch, want de 
naam Daman hoort bij OVC ’21 
zoals het mandje kersen bij de 
Bissingh. Bé Korf, oefenmeester 
van SVM (Marknesse) en op dat 
moment in transitie naar OZC,
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En tegen Mechelen maakte 
Marco Puma zelfs 1-0. Oké, 
uiteindelijk werd het 1-6, maar 
toch. Mechelen was een topclub 
destijds. Een mooie tijd, met 
Rien Habers als belangrijke man 
achter de coulissen. Nooit op de 
voorgrond, maar als elftalleider 
had hij zijn zaakjes altijd perfect 
voor elkaar. Altijd een luisterend 
oor. Hij stond tussen de jongens.”

Met Van de Belt is de favoriete 
trainer van Willem aangehaald. 
Net als hem een Zwollenaar. 
Allebei winnaars. Met een 
welhaast blind makend 
fanatisme. Als het niet loopt kon 
Willem weleens zeuren en 
mopperen. Hard voor zichzelf, 
maar ook voor zijn medespelers. 
Van de Belt vond het prima. 
“Hij houdt iedereen bij de les. Be-
denk: iemand die wel eens lastig 
is in de groep is dat vaak twee 
keer zo erg voor de 
tegenstander. Voor Van de Belt 
was zijn voormalige plaatsgenoot 
een zekerheid, een vaste waarde. 
Eentje die alles over had voor ‘de 
voetbal’. Vakantie in Ameland. 
Leuk en aardig, maar op moment 
dat Ommen kon promoveren en 
dit buitenkansje moest uitvechten 
met Veendam 1894 stapte Willem 
op de boot. Op naar Westerbork, 
neutraal terrein, waar om de kluif

“Ja…, dat is de aard van het beestje”, 
lacht ‘de beschuldigde’. “Hier in 

Ommen is het vaak zo braaf. Zo tam. 
Er mag best wel wat meer beleving’ 

gevochten moest worden. Het 
was niet voor niets. Ommen won 
met 2-0 en dwong een legenda-
rische promotie naar de tweede 
klasse af. Een sportieve mijlpaal. 
De jaren zijn gaan tellen, de 
snelheid is verdwenen, maar het 
fanatisme is gebleven. 
Iedereen binnen de club kent de 
man, die bij wedstrijden van het 
eerste luidkeels laat merken als 

hij zich niet kan verenigen met 
een arbitrale beslissing.
“Ja…, dat is de aard van het 
beestje”, lacht ‘de beschuldig-
de’. “Hier in Ommen is het vaak 
zo braaf. Zo tam. Er mag best 
wel wat meer beleving in. Zowel 
in het veld als daarbuiten. Ze 
vinden het hier al gauw goed. 
Jammer dan. Volgende keer 
beter. Daar kan ik niet altijd even 
goed tegen.”

Labrador Sam doet ondertussen 
het gezegde dat hond en baas 
op elkaar gaan lijken naarmate 
de jaren verstrijken geweld aan. 
De goedmoedige lobbes laat 
zich met half geloken ogen van 
genot maar wat graag onder de 
kin strijken. Hij is naast Renske 
en Wim de enige die het huis nog 
niet heeft verlaten. Oudste doch-
ter Maaike zorgde dat de twee 
opa en oma werden, niet één, 

maar drie keer. Partner Sander 
Biemans verruilde het geel van 
OZC voor het blauw van OVC 
’21. Kennelijk kijkt de verslagge-
ver Renske net iets te lang aan. 
“Nee hoor, moest ie helemaal zelf 
weten. We hebben hem echt niet 
overgehaald.” Jongste dochter 
Nienke vond het geluk in Pesse 
en is moeder van een blakende 
dochter.

Dan komt de onvermijdelijke 
vraag: gaat al dat moois 
verdwijnen, na een fusie. De 
twee vinden het allebei jammer. 
Zelfs als de meerderheid voor 
stemt. De kans is groot dat echte 
clublieden zich niet kunnen 
identificeren met de nieuwe fusie-
club en afhaken. 
Drie plus vier is niet altijd zeven. 
“OVC is toch een mooie club. 
Met een rijke historie. Moet je 
niet zomaar weggooien of aan 
voorbijgaan. Maar goed, de 
leden hebben het laatste woord”, 
besluit Renske. “Laten we eerst 
maar eens kijken hoe het loopt 
met de overgang van het eerste 
naar de zaterdag”, overweegt 
Willem. “Niet te snel. De tijd moet 
er rijp voor zijn en ik denk dat er 
momenteel nog te veel weerstand 
zit aan beide kanten. Binnen een 
jaar een club? Ik heb er een hard 
hoofd in.”  
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WITTE DONDERDAG
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WITTE DONDERDAG

Erwin, Jeroen en Ronnie 
lokten vele sporthelden 
naar Westbroek

O ja, wel zo handig om te vermelden. 
Ondergetekende zit aan tafel met Jeroen Seisveld, 
Ronnie Huizing en Erwin Marsman, de 
grondleggers van de forumavond op 
Witte Donderdag bij OVC ‘21 en tot twee jaar terug 
verantwoordelijk voor het strikken van aantrekkelijke 
gasten uit het metier. Johan Derksen, Johnny Rep, 
Wim Kieft, Bas Nijhuis, Hans Kraaij senior en Jan 
Smit, de deurwaarder in ruste voor alle 
duidelijkheid, niet de zanger uit Volendam, het is zo 
maar even een willekeurige greep uit het arsenaal 
aan sprekers door de jaren heen. 
Het stafje van de viering op de donderdag voor 
Pasen is inmiddels doorgegeven aan Jurgen 
Meijerink, Gert Stokvisch en Jack Letteboer. 
Wat rest zijn dierbare herinneringen…

Er moest wat georganiseerd worden
“Bij Johan Derksen had ik aanvankelijk niet zo’n 
goed gevoel”, begint Erwin. “Ik vond het zo’n 
betweter en dacht: is dat wel wat? 
Ook was hij aan de prijzige kant. Maar hij 
maakte zijn geld volledig waar. Hij durft zijn mening 
te geven en kan boeiend vertellen. Een scherpe 
geest en een wandelende voetbalencyclopedie.
Ik begin hem steeds meer te waarderen.” 

Jeroen gaat terug naar af. “Ik weet nog dat OVC ’21 
90 jaar bestond. Er was geen geld en er stond niets 
op het programma om hier bij stil te staan. 
Dat kan niet waar zijn dacht ik. Erwin stond er 
hetzelfde in als ik. Toen hebben we het opgepikt. 
Vonden dat er wat georganiseerd moest worden. 
Door de jaren heen is het steeds groter geworden. 
Jeugdtoernooien, met de jeugd naar PEC en 
Heracles, evenementen zoals de ballonvaart en 
parachutespringen en dus ook een forumavond. 
Ronnie zat in de clubhuiscommissie en die hebben 
we er direct bijgehaald. Met Derksen was 
inderdaad een geslaagde avond. Of dat met 
andere gasten ook zo was? Nou…, Johnny Rep 
had misschien beter eerst niet kunnen gaan 
borrelen bij hotel de Zon. Die liep zo met z’n kop 
tegen de schuifdeur op. Roelof Luinge vond ik ook 
vermakelijk. Die had een wedstrijd toegewezen 
gekregen bij Roda JC in Kerkrade. Een eind jagen 
vanaf het noorden. Hij vertelde dat het weer bar en 
boos was, maar dat je geen centen beurde als de 
match niet doorging. Tegen ieders wil was hij kost 
wat kost begonnen. Roelof vertelde dat hij rond 
de cornervlag, het beste stuk van het veld, de bal 
een paar keer liet stuiteren en zei: gaat best, geen 
gezeur, voetballen! Na vijf minuten heeft ie de ont-
moeting alsnog gestaakt. Het kon echt niet, maar 
hij beurde wel zijn centen. Beetje voor nop dat hele 
eind jagen zeker, kom! Gertjan Verbeek was ook 
wat. Net ontslagen bij Feyenoord en daar was ie 
nog van in de war vermoedelijk. Had een dubbele 
afspraak en moest zijn maatje Jan de Jonge 
charteren om een clinic voor de jeugd te doen. 
Kennelijk had ie wel een prima afkoopsom, want we 
hoefden hem niet te betalen.”     

W itte Donderdag. De donderdag in de aan-
loop naar Pasen. De katholieke traditie 
schrijft voor dat op deze dag alle 

beelden worden bedekt met een wit kleed. Te-
vens worden de voeten gewassen van twaalf 
gelovigen. Maar goed, we zitten niet in de kerk-
bank, maar op het terras van De Veghte, een 
eetgelegenheid met een prachtig uitzicht op de 
mysterieus kabbelende Vecht. Uiteraard worden 
de coronaregels in acht genomen, we schrijven 
half juni van het gedenkwaardige jaar 2020. Een 
jaar waarin de vaderlandse voetbalcompetitie 
werd stilgelegd en Pinkpop werd afgelast. Net 
als de activiteiten rond de Bissingh. Het Bosthe-
ater had moeten bruisen, maar bleef angstvallig 
leeg. En op Witte Donderdag was het muisstil in 
De Spil, het onderkomen van OVC ’21. Er kwam 
van hogerhand een streng verbod op deze tradi-
tie. Bij De Veghte is het gelukkig niet de pastoor 
die ons bedient, maar een jongeman met een 
prachtige krulsnor. Hij kwam niet om onze voe-
ten wassen, zoals Jezus op Witte Donderdag bij 
twaalf apostelen, maar de bestelling opnemen, 
een watertje, een Radler 2.0 en twee biertjes.  
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Een reis naar het einde van de wereld 
“Wim Kieft was ook een voltreffer”, diept Ronnie uit 
zijn geheugen. “Ik wist dat er een boek over hem 
zou uitkomen. In dat boek, geschreven door Michel 
van Egmond, komt OVC nog voor. We konden hem 
voor een schijntje krijgen.”
Nadat het boek in de winkel lag, was ie een heel 
stuk duurder. De schrijver heeft naar aanleiding 
van het bezoek aan Ommen pal voor uitgave een 
laatste hoofdstuk toegevoegd. Mooi om te lezen 
hoe die twee ons clubje beleefd hebben en de trip 
vanuit Amsterdam zagen als een reis naar het eind 
van de wereld. ‘Na eindeloze weilanden doemt dan 
toch het bordje Ommen op…’ En hoewel het niets 
met voetbal te maken heeft, was Erik Hulzebosch 
ook zeer vermakelijk. Ron Jans was ook een vera-
deming. Een sympathieke gast. Die praatte met Jan 
en alleman. Totaal geen kapsones. ” 

De immens populaire René van der Gijp beviel zo 
goed, dat hij tijdens de viering rond het 95-jarig 
bestaan opnieuw mocht opdraven in De Spil. Je 
moet gasten ontvangen, denk aan sponsoren, 
ereleden en sprekers, dus Erwin had een nieuw 
bloesje gekocht. Duur, maar oké, voor de 
gelegenheid. Stond hem goed. Wie het ook goed 
stond was de oud-voetballer en tegenwoordig 
gastspreker René. Zelfde smaak, zelfde bloesje. 
“Hij stond mij beter”, haast Erwin zich te zeggen, 
met een knipoog.

Maar goed, aan alle dingen komt een eind. Na tien 
jaar vond het trio het tijd om de organisatie over te 
dragen. Niet omdat ze het zat waren. “Zeker niet”, 
bevestigt Jeroen. “Het ging juist elk jaar 
makkelijker. Bijna op de automatische piloot.”

Iedereen zijn eigen taak 
Die laatste opmerking wordt bestreden. 
“We hadden alle drie een taak”, verduidelijkt Erwin. 
“Ronnie zorgde dat alles op en rond het clubhuis 
geregeld was. Ook de catering. Ik regelde de 
sprekers en Jeroen deed de uitnodigingen de deur 
uit. Dat laatste was echt een pens werk.”

Hoewel hij er niets van wil weten is Jeroen wel een 
drijvende kracht, of beter aanjager van veel 
activiteiten buiten het voetbal om. 
“Mijn naam hoeft niet in het artikel”, smeekt hij 
schrijver dezes. Dat gaat natuurlijk niet, dan 
hebben we het over Erwin Marsman, Ronnie 
Huizing en ‘de geheimzinnige Mister X’. 
Duidelijk wordt dat de drie elkaar perfect wisten te 
vinden, met een duidelijke taakverdeling. 
Toch vonden ze het na tien jaar tijd om te stoppen. 
“Ach ja, aan alles komt een eind”, verzucht Erwin. 
Zijn maatjes knikken instemmend. 

Het is gevoelige materie 
“Ook aan OVC ’21”, oppert de vragensteller, 
doelend op een mogelijke versmelting met 
zustervereniging OZC. Het is gevoelige materie. 
We hebben te maken met jongens met een zuiver 
korenbloemblauw hart. Die zich jarenlang hebben 
ingezet voor de club. Mede dankzij hun inspanning 
zit OVC op een dijk van een accommodatie. 
“Ik voel me OVC’er”, bijt Erwin van zich af. 
“Ooit draaide een rode kever bij ons de dam op. 
Eerst zag je alleen een rookwolk. Daarna Evert 
Daman. Met z’n onafscheidelijke sigaar. Die kwam 
mij lid te maken. Als jochie. Ik koesterde dat 
prachtige blauwe shirt met de twee witte, verticale 
banen. Heb het de hele middag aangehad. Zo trots 
was ik.” De clubkleur zit diep verweven in het DNA 
van de drie. Nut of noodzaak van een fusie worden 
niet herkend, of hardnekkig ontkend. Ronnie zit er 
het makkelijkst in. “Als dat is wat de leden willen, 
moet je je daar bij neerleggen. Kun je dat niet, dan 
moet je opstappen. Dat lijkt zo makkelijk, maar dat 
is het niet. Het is een roerige tijd. Die begon bij de
uitbraak van de coronacrisis. Dit was nog niet 
bekend of de meeste spelers van de eerste 
selectie maakten bekend niet meer op zondag te 
willen voetballen. Sindsdien is het constant 
onrustig.” Ongeacht de uitkomst, hopelijk blijven 
deze drijvende krachten zich inzetten voor OVC, 
dan wel de nieuwe fusieclub. Afhaken van deze 
kanjers zou dood en doodzonde zijn…
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TOM NIENS
Tom Niens schiet OVC’21 naar het kampioenschap

Tom Niens van 16 augustus 1954 is waar-
schijnlijk topscorer aller tijden van OVC ’21 
(in zijn tijd was het Ommen). Tom heeft 
zeven jaar in het eerste gespeeld en maakte 
elk jaar tussen de 20 en 30 goals. 
Dus opgeteld zou je dus aan een kleine 
tweehonderd goals komen. Vooral als je in 
één wedstrijd er zeven maakt. 
Dat gebeurde in het seizoen 1975/1976. 
Ommen moest de laatste wedstrijd tegen 
Zuidwolde winnen om kampioen te worden. 
Tom weet het nog goed. ,, Het was erop of 
eronder. Ik had geluk dat ik al heel snel een 
bal er inkopte. Wim Kroes gaf voor en ik kon 
hem met mijn hoofd nog een tikje geven. 
Daarna was alles raak wat ik aanraakte. 
Zeven keer vloog de bal tegen de touwen en 
was het kampioenschap een feit.”
Tom maakte drie keer onder Wim Adema 
een kampioenschap mee.
,, We hadden een hele mooie groep. Als 
de trainer ons op zondagmorgen om 01.00 
uur zou bellen, dan stond de hele groep op 
het trainingsveld. We hadden heel veel voor 
elkaar over. Het was een hechte groep. Dat 
zag je een paar jaar geleden nog, toen we 
allemaal nog een keer bij elkaar kwamen. 
We hadden van alles wat, harde werkers, 
slimme voetballers en we gingen ervoor, 
We hadden een fantastische aanvoerder, 
Wim Herbrink. Dat was zo’n iemand die een 
eenheid van de groep maakte. Wim was wel 
niet zo technisch, maar een spits kwam bij 
Wim er niet aan te pas. Niet met gemeen 
spel, maar gewoon fair en fel. 
Onze rechtsback was Henk Kroes, nou die 
moest je vier keer voorbij”. 

Kraggenburg, geen feest wel appels
Als Tom het woord Kraggenburg hoort moet 
hij zowel aan positieve als negatieve dingen 
denken. ,, Voordat we kampioen werden, 
konden we de week ervoor in Kraggenburg 
al kampioen worden. Adema had een mooi 
bord gemaakt, waar we allemaal groot 
geschilderd op stonden. Dat ding kon na 
afloop zo weer de bus in want we verloren. 
Ik denk dat we er te makkelijk over dachten. 
Kraggenburg uit moest toch niet zo moeilijk 
zijn. Adema was dan ook heel erg 
teleurgesteld. Gelukkig konden we het de 
laatste wedstrijd recht zetten. 
Wat ik me ook van Kraggenburg herinner 
was het Appel toernooi die we meestal 
wonnen. We kregen dan een grote beker en 
een zak appels. Die appels vlogen op de 
terugweg half opgegeten de auto’s uit, want 
die waren zo zuur. Onderweg kwamen we 
dan voor een ophaalbrug te staan en gingen 
we met die grote beker langs alle auto’s. 
Ja, want we hadden natuurlijk ook al een 
flinke slok op, want ook in de polder kunnen 
ze bier drinken”.

Op de Brommer
Tom was pas 18 jaar voordat hij met voet-
ballen begon. ,, Ik kom uit een gezin van 
dertien kinderen en we woonden in Hessum. 
Dat is Dalfsen, maar ik ging in Vilsteren naar 
school. Voetballen deden we bij school en 
op het veld met de hoge bomen.”
Als je vanuit Ommen naar Vilsteren rijdt, 
was er vroeger voordat je het bos aan de 
linkerkant verlaat een voetbalveld. 
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De Paardeweide
OVC’21 had vroeger twee velden, 
de Paardeweide (ligt er nog steeds) en 
Het Laar, waar Hans Visscher altijd zorgde 
dat de doeken aan de buitenkant het zicht 
verstoorden, als mensen niet wilden betalen 
voor een kaartje. Tom was niet zo lang gele-
den nog een keer op de Paardeweide. 
,, Er is niet veel veranderd, het schotje waar 
je tegen aan kon trappen is er niet meer en 
ook de lampen van het trainingsveld staan 
er niet meer.  Voor de rest is alles er nog. 
Dat was wat, dat trainen daar, onder de 
lampen zag je wat, maar verder was het 
best wel donker. We hebben daar heel wat 
rondjes gelopen. Ook het Schuurman toer-
nooi was altijd op de Paardeweide. Ik weet 
nog een wedstrijd dat de bal al een halve 
meter achter de lijn was. Ik haalde de bal 
naar binnen en schoot voor de gein de bal 
binnen. Hans Visscher wees gelijk naar het 
midden. ,, Doelpunt”. Dat was lachen.
We moesten daar ook, net als op het Laar, 

Twee doelen en verder niks.
,, Daar organiseerden we vaak een wilde 
competitie waarbij Blankvoort, als hij kon 
scheidsrechter was. Iemand had me al eens 
gezegd dat ik voetballen moest in Ommen. 
Heb ik het telefoon nummer van Evert Dam-
man gekregen en heb hem gebeld. Ik kon 
gelijk komen en met de A junioren mee 
doen. Stond eerst rechtsbuiten maar 
verhuisde al snel naar de spits. Ging toen 
altijd op mijn brommertje naar de training 
en wedstrijden. Dus ben eigenlijk laat met 
voetbalen begonnen.We hadden in die tijd 
een heel goed A elftal en we wonnen zelfs 
het Schuurman toernooi dat jaar door met 
4-1 van het eerste te winnen. 
Er gingen dan ook zes spelers van de A 
junioren naar het eerste mee, dat dat jaar 
gedegradeerd was naar de tweede klasse 
onderbond. Het eerste jaar onder Wim Ade-
ma werden we gelijk kampioen, wonnen we 
thuis met 8-0 van Kuinre en was het feest in 
het Zwarte Paard”.
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wassen in koud water. Douches hadden we niet 
in die tijd. Het waren mooie tijden met vaak heel 
veel toeschouwers”

De Rotbrink en op zondagavond naar Reimink
OVC ’21 verhuisde in 1976 naar het nieuwe 
sportpark de Rotbrink. Het werd gelijk in het 
eerste jaar kampioen van de vierde klasse. 
Het derde kampioenschap van Tom.
,, Dat was een prachtig seizoen met heel veel 
mooie derbies met soms heel veel 
toeschouwers. Kan me nog herinneren dat we 
voor 1750 man tegen Lemelerveld speelden en 
met 4-2 wonnen. Uitgaan deden we op 
zondagavond bij Reimink in Lemelerveld. Dan 
kwam je al die gasten weer tegen en dronk je 
een biertje met elkaar. Heino zat toen ook bij ons 
in de competitie en die kwamen daar ook 
allemaal. Kan me ook nog herinneren dat de 
dames Siero, Logtenberg en van Staaij meestal 
nog zenuwachtiger waren dan wij. 
We hadden ook een trainingsveld met verlich-
ting, dat was wat anders dan we gewend waren. 
Het was nu overal goed zicht en we speelden

een keer tegen Rohda Raalte die we net verloren.
Wat me ook nog bijstaat zijn al die 
Coopertesten om die dubbele velden. 
Iedereen vond het niks, maar we gingen er allemaal 
vol voor. Het ene veld was verlicht, het andere veld 
was donker. Liep je in die hoeken om die hekken, 
waar je bijna niks zag.
Het jaar erop was het moeilijker. Dat hadden we wel 
verwacht want de derde klasse komt toch wel meer 
bij kijken dan alleen werklust.
We bleven er net in. Moesten de laatste wedstrijd 
van Zutphania winnen. Dat deden we ook met 1-0 
door een doelpunt van mij. Het feest erna was nog 
groter dan het kampioen feest. Een scheidsrechter 
die op de tafel stond te dansen. We hadden nog 
geluk vlak voor tijd toen Han van den Akker een bal 
op de eigen paal kopte. Han heeft later daar nog 
een deukje in zijn voorhoofd aan over gehouden, 
omdat hij na afloop iets teveel bier heeft gehad en 
tegen een paaltje is gefietst.”
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Mandekking en timing
Tom was natuurlijk een schrik voor elke 
verdediging. ,, Ik kreeg best veel tikken, en deel-
de natuurlijk ook wel uit. Sommige konden zeuren, 
maar daar had ik wel vaak een antwoord op, want 
ik zeikte ze net zo makkelijk weer af. We speelden 
tegen Mariënheem en Berry Koenjer volgde me de 
hele wedstrijd. Waar ik ging ging hij ook. Ik denk als 
ik naar de kantine was gelopen, dat hij dat ook had 
gedaan. Op een gegeven moment bleef ik ineens 
staan en knalde hij zo tegen me op. 
Blessures heb ik nagenoeg niet gehad, weleens 
een dikke enkel maar voor de rest geen klachten 
gehad. En als je een dikke enkel had dan probeer-
de je het toch, want je wilde toch spelen. Bij Rohda 
stond er altijd wel een fiets waar je op kon trappen 
of er was iemand die je snel weer op pad hielp. 
Tegenwoordig bellen ze voor elk wissewasje al af, 
dat was in onze tijd wel anders”.
Tom begon pas laat met voetballen. Sommige 
dingen had hij een feilloos gevoel over, zoals zijn 
timing. Als Tom de lucht inging dan kon je er op 
rekenen dat hij de bal ook kopte. Dat zat in hem, 
dat was zijn talent. 
Ook voor de man komen was hij een meester in, 
vaak was hij de verdedigers te snel en te slim af.

“Wij gingen zaterdag op tijd naar 
bed, dat is er nu niet meer bij. 

Voetbal was ons leven, daar deden 
we veel voor” 

Beleving is heel anders 
Tom kijkt nog wel veel voetbal. Zoon Mike voetbalt 
in het eerste van Hoonhorst dus is Tom wel vaak te 
kijken. Het ziet dat de jeugd het voetballen anders 
beleeft dan hij vroeger.
,, We waren na de wedstrijd al bezig met de 
volgende. Nu weten ze vaak niet eens tegen wie 
ze moeten spelen. Wij gingen zaterdag op tijd naar 
bed, dat is er nu niet meer bij. Voetbal was ons 
leven, daar deden we veel voor. Ook hier bij Hoon-
horst hebben we enkele goede voetballers. Alleen 
ze hebben er niet zoveel voor over. 
Ze zijn te verwend geraakt”

Rohda
Nadat Tom in 1980 is getrouwd, verhuist hij naar 
Hoonhorst en gaat daar ook voetballen. Ook hier 
scoort hij aan de lopende band en dat volgen ze 
goed bij Rohda Raalte (Hoofdklasse).
Tom gaat op zijn 28ste bij Rohda voetballen. ,, 
Je mag natuurlijk niet zeggen dat je geld kreeg 
(guldens). Maar iedereen weet wel beter. Je 
denkt toch niet dat Stef Walbeek voor noppes bij 
Rohda komt voetballen. Het ging onder de tafel 
door, zoals ze zeggen. Ik heb daar twee mooie 
seizoenen gehad, al stond ik niet altijd in de 
basis. Was meer een soort pinchhitter. Ook hier 
weer een kampioenschap mee gemaakt. Weer 
terug gegaan naar Hoonhorst nog een jaartje 
in het eerste en omdat er kinderen waren toch 
maar afgebouwd”.

Verslapen maar Peter Kramer redde hem.
Tom moest een keer naar Ommen, voor een 
huldiging. ,, Ik ging me omkleden, even op bed 
liggen en hoppa in slaap. Mobiele telefoon was 
er nog niet, dus Ans komt vanuit Hoonhorst 
want ze was gebeld waar Tom bleef. Moeders 
naar boven, snel wakker gemaakt en op naar 
Ommen. Peter Kramer heeft me toen een beetje 
gered, door te zeggen dat ik met Dalfsen nog 
aan trainen was voor de zeskamp. Dus daar 
kwam ik ook weer goed weg. Ik was natuurlijk 
veel te laat”. 
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Tahamata`s   

122

In 1951 kwamen, op dienstbevel van Nederland, 
12.500 Ambonezen van de Molukken naar Neder-
land. Van deze Molukkers is Simon Tahamata op 
voetbalgebied wel de bekendste. Deze oud Ajacied, 
die met zijn onnavolgbare acties furore maakte 
op de velden, werd echter in Nederland (1956) 
geboren.

Waar thans camping Laarbrug is 
gesitueerd, werd na aankomst van de 
Ambonezen een opvangkamp ingericht. 
Vanuit dit opvangkamp kwamen enkele 
jongens die op de Molukken het levens-
licht aanschouwden bij OVC spelen.  
Deze overzeese OVC’ers zoals Jerreth 
Renjaan ,Otto Wussing, Johannes 
Balubun, Junus Watratan, doelman Didi 
Damwijk en Nico van Fambrene waren 
zeer behendig met de bal. 

Deze scheut exotisch bloed gaf een extra 
dimensie aan het werkvoetbal. Techniek, frivool 
en oer- Hollandse noeste arbeid, gingen nu hand 
in hand. Deze Ambonezen toonden al ver voor de 
tijd van Simon Tahamata hun rijke voetbalkunsten 
in Het Laar. Met Jerreth Renjaan als exponent 
bij uitstek. Zijn snelheid, techniek, gekoppeld aan 
zijn voortreffelijke voorzetten maakten hem als 
buitenspeler geniaal!

Voor Jerreth was het jammer dat er 
destijds nog geen scouts langs de lijn 
stonden. De kwaliteit was ruimschoots 
aanwezig om op een hoger betaald ni-
veau te spelen. Het was smullen voor de 
liefhebber, zo rijkelijk werd je getrakteerd!

Ook legendarisch waren de wedstrijden van OVC 
op Wembley tegen het Asser Amboina. 
Hoogstandjes werden aan het publiek 
gepresenteerd waar ook Simon Tahamata een 
buiging voor had gemaakt. Nadat in de jaren 
60 de woningnood was opgelost vertrokken de 
meeste gezinnen naar Zwolle.

Het zijn niet alleen de Ambonezen die 
OVC van buitenaf hebben verrijkt. Uit 
Iran hebben de Nouri ‘s (Ali, Shahin en 
Damon) zich geworteld binnen de club. 
Zo zijn er meer voorbeelden van jongens 
zoals o.a. Khaled Aluwi, Mahinthan  Yo-
ganathan (Dani) ,Ezham Samet ,Ruwan 
Breukelman ,Stefan Tang, Kacper Nadol-
ny, Jules de Fretes, Mario Peric, Thom 
Hinniksson en vele anderen die zich thuis 
voelen bij OVC. 

Waar niet wordt gekeken naar kleur of afkomst 
maar waar het om verbinden en de spelvreugde 
gaat.Ook al heb je niet allemaal het gezegende 
talent van een Simon Tahamata!

Jublileum album ovc' 21 ommen - origineel.indd   122 19-03-21   12:36Naamloos-28   118Naamloos-28   118 22-03-2021   13:5422-03-2021   13:54



123

Jublileum album ovc' 21 ommen - origineel.indd   123 19-03-21   12:36Naamloos-28   119Naamloos-28   119 22-03-2021   13:5422-03-2021   13:54



Talentvolle voetballer Stefan Westenbroek op weg 
naar de top als schaatser 

H ij werd in 2020 ondanks dat hij vanwege een gebroken kuitbeen een half jaar niet had kun-
nen trainen toch nog Nederlands Kampioen op de 500 m bij de A junioren. Met een paar 
wedstrijden in de benen, moest het in Enschede begin februari gebeuren.  

Dat was een race waarin alles klopte. Ik was zo gefocust en ik wilde zo graag laten zien dat ik 
het nog kon. Er was geen slag fout, alles was perfect. De opening was goed en met 36.09 dacht 
ik , nou kom maar op. Ze kwamen er niet meer aan, dat was toch mooi, want nu mocht ik nog 
meedoen aan de WK voor junioren in Polen”. Daar werd Stefan (5-3-2002), 8ste op de 500 m in 
36.31, maar op de team pursuit sprint behaalde hij samen met Jarle Gerrits en Kay in ‘t Veld een 
mooie bronzen plek.
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STEFAN WESTENBROEK
Zijn prestaties zijn natuurlijk niet ongemerkt 
gebleven, want in 2020 zit hij in team van Talent 
Nederland, waar directeur Gerard Kemkers diverse 
talenten bij elkaar heeft gezocht om zodoende de 
jonge talenten dichter bij de toppers te brengen. 
Rutger Tijssen en Robin Derks zijn de trainers en 
samen met Evelyn Vijn, Merel Conijn, Eline Jansen, 
Joep Wennemars, Chris Fredriks, Mats Siemons, 
Colin van Duivenvoorde, Remo Slotegraaf en Beau 
Snellekens zal Stefan proberen zijn ambities waar 
te maken. Misschien komt 2022 nog te vroeg, maar 
de Olympische Spelen blijven wel een doel voor 
hem.

“Als voetballer scoorde hij makkelijk en was 
er niet tegen te lopen”

Zijn carrière begon bij OVC’21. Henk Pasman was 
één van zijn eerste trainers, en die zag dat hij 
vreselijk snel was. Hij stond meestal aan de 
buitenkant, en als hij er langs was dan was het 
meestal wel een goal. Niemand kon tegen hem 
lopen, hij was zo vreselijk snel”.
Dat werd ook opgemerkt door PEC, dat hem 
uitnodigde voor een proeftraining. ,, We waren 
daar met elf man, waarvan er negen aanvallers van 
waren. Ik was nog niet zo brutaal, dus ik zei zet 
mij maar achterin. Daar viel ik niet op, dus dat was 
geen succes”.Stefan mag nog steeds graag met 
het balletje spelen, dus als het schaatsseizoen ten 
einde is, dan doet hij nog graag een paar potjes 
mee. Dat werd hem vorig seizoen dus een beetje 
fataal, want in juni tijdens een oefenpotje ging het 
gruwelijk mis.,, Ik wilde met een sliding de bal terug 
halen. Veld was droog, dus bleef ik hangen. 
Nou, je kon aan de andere kant van het veld de 
klap horen. Wist gelijk dat het mis was. Ik dacht 
daar gaat mijn schaatsseizoen”.
Het duurde best lang dat alles weer goed was, dus 
was hij blij dat hij in januari weer het ijs op kon. ,, 
Het was een zware tijd, je wilt zo graag maar het 
kan niet. Heb gelukkig heel veel steun gehad van 
mijn ouders, die hebben me altijd gesteund”.

Muur hangt vol met baanrecords
Als je bij Stefan op zijn slaapkamer komt, 
hangen er allemaal diploma’s aan de muur. 
Niet van school of zwemmen, maar van allemaal 
ijsbanen waar Stefan het baanrecord heeft.  
En dat zijn er nogal wat. Bijna alle ijsbanen zijn 
vertegenwoordigd, zoals Deventer, Enschede, 
Heerenveen en noem maar op. 
Als de ijsbaan er niet bij staat, dan is Stefan er 
zeker niet geweest. Zijn topjaar beleefde hij in het 
seizoen 2018/2019. Dat seizoen behaalde hij bijna 
alle Nederlandse titels, Allround, Sprint, Pure sprint 
(2 x100 en 2 x300m), kortebaan en zelfs het 
officieuze EK voor B2 junioren (de befaamde Viking 
race).Hij zit nog vol ambities en heeft er alles voor 
over om te slagen. Sinds hij een rijbewijs heeft
hoeven zijn ouders minder vaak met hem naar 
Enschede of Deventer te rijden, al hadden ze het 
er graag voor over.We zijn benieuwd wat het gaat 
worden in het nieuwe team. Stefan heeft er zin en 
zal deze zomer knetterhard trainen om mee te 
mogen doen met de grote jongens.Als het goed 
gaat dan zal hij op het NK afstanden in Heerenveen 
mee doen met Dai Dai N’ Tab en Ronald Mulder en 
misschien kan hij wel voor een leuke verrassing 
zorgen. Het wordt tijd dat Reinier Paping iemand 
naast zich krijgt, want hij staat al jarenlang 
moederziel alleen langs de Vecht.
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GERARD HABERS126

GERARD
HABERS
Voorzitter Gerard Habers wil nog lang niet achter de geraniums zitten
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De voorzitter aan het woord Het is een mooie club, nooit geen trammelant.
 Ik kan er rustig met mijn kleinzoon heen. De enige 
keer dat de ME optrad, was de wedstrijd tegen 
Groningen, toen wat mensen van de harde kern 
trammelant maakten”.

We hebben een geweldig bestuur
,, Dat ik nu voorzitter ben heeft wel wat voeten in 
aarde gehad. Ik zei nog, wat moeten ze met een 
vent van 73. Nadat ze voor de vierde keer weer 
hadden gevraagd, ben ik er toch maar in gestapt. 
Moet wel zeggen, dat we een geweldige club 
hebben. Iedereen werkt vrijwillig en iedereen mag 
van mij zijn zegje doen. We komen er altijd wel uit”.
Daarvoor was Gerard tien jaar niet op de club 
geweest. ,, Ik voetbalde met de andere oud spelers 
in het vijfde geloof ik. Werd ons verteld dat we 
enkele jongens uit de A2 en A3 er bij zouden 
krijgen. Daar had ik helemaal geen trek in. Ik ga 
toch op zondagochtend om half negen die gasten 
niet uit bed bellen. Dus ik zei, als dat gebeurt, dan 
stop ik er mee en zet ik de voetbalschoenen op de 
bar. 
Het ging door, dus ik kwam naar de kantine. 
Ik heb nog even afscheid genomen, de schoenen 
zoals beloofd op de bar gezet en ben er niet meer 
geweest. Mijn broer Rien heeft me op een gegeven 
moment over gehaald om weer te komen”.

Moeilijke tijden komen er aan
OVC ’21 gaat naar de zaterdag. Gerard heeft de 
gesprekken met de eerste elftal spelers gehad. ,, 
Vier wilden wel op zondag spelen, de rest niet. 
Kijk de jeugd is mondiger en meer van ikke en ikke. 
Vroeger vonden we het een eer om in het eerste te 
spelen, nu is dat niet meer. 
Wij dronken op zaterdagavond geen bier (mis-
schien eentje) maar op tijd naar bed, want om half 
drie moesten we de wei in. Nu willen ze allemaal 
op zaterdagavond de kroeg in en als het kan niet 
te vroeg naar huis. Dus ik zie de toekomst somber 
in. Kan Ommen wel twee voetbalverenigingen aan. 
Ik ben ook ouder geworden en dus ook wijzer. 
We moeten volgens mij naar één club toe, met 
een zaterdagtak (prestatie) en zondagtak voor de 
recreatie, want met onze 24 uurs economie zijn er 
toch wel heel veel die op zaterdag werken. Met het 
nieuwe sportpark had daar eigenlijk al rekening 
mee gehouden moeten worden. Een hoofdveld met 
kleedkamers en één kantine. Nu zit je dus met twee 
kantines en twee tribunes. OZC is 60 jaar geworden 
en OVC ’21 zal de 100 wel halen, maar we moeten 
kijken naar de toekomst. Gewoon een nieuwe club, 
nieuwe naam en laat Jeroen Sijsveld dan maar 
voorzitter van de nieuwe club worden. De kleuren 
van de jeugd kunnen we prima gebruiken, dus 
geen blauw of geel erin”.

Voorzitter Gerard Habers, lid van de 
boevenbende van Bernard Habers zit achter de 
computer op zijn kantoor. ,, Onze Gait “ zoals 
vader Bernard zijn zoon altijd noemde, staat nog 
volop in het leven. Gerard (bouwjaar 1947) kan 
moeilijk stil zitten. Dus volop aan het werk met 
zijn trailers. Onder zijn kantoor staan vijf prach-
tige paarden, die hij regelmatig voor de kar laat 
spannen, want paarden, trailers en voetbal zijn 
de hobby’s van Gerard.
Speelde jarenlang in het eerste elftal van de 
blauw-witten, en als je zoon bent van Bernard 
dan ben je besmet met dat virus.
,,Mien Va versleet op de fiets een paar banden 
voor OVC ’21 per jaar. Hij had geen rijbewijs en 
deed dus alles op de fietse. Hij was leider van 
de A-jeugd en van het derde. Dus als er een 
wedstrijd verschoven werd, dan fietste hij naar 
Vilsteren om de Hendriksen, Herbrinks en 
Kampman te vertellen dat er een ander tijdstip 
was. Mijn vader was een fantastische man, net 
als mijn moeder. Ik heb schatten van ouders ge-
had. Mijn vader maakte de soep terwijl mijn 
moeder de fietsbanden plakte”.De hele familie 
was OVC’er. ,, Samen met Toon en Wim hebben 
we nog tegelijk in het eerste gespeeld”.

De twee H’s waren moeilijk te passeren
Samen met Wim Herbrink was hij jarenlang een vast 
koppel in de verdediging van OVC ’21. We waren 
niet makkelijk te passeren. Als ik gepasseerd was 
dan stond Willem er nog. We zijn twee keer 
kampioen geworden met resp. negentien en dertien 
goals tegen, dus dat zegt genoeg”. Ook de mooie 
jaren met Wim Adema staan Gerard nog goed bij.
,, Dat was een fantastische man. We werden drie 
keer kampioen met die man. Dat waren mooie tij-
den”.Gerard is speler geweest, trainer, 
bestuurslid, zat in de technische commissie, leider 
en zat twintig jaar  in de commissie van het 
schoolvoetbal, dus een man met voetbalpassie.
Boven zijn kantoor hangt een sjaal van Heerenveen, 
een club die hem na aan het hart staat.,, Geweldige 
club, al is het nu wat minder. Met Riemer van de 
Velde , een aparte man, maar hij deed het gewel-
dig. Alle goede spitsen haalde hij voor een prikkie, 
en gingen met vele miljoenen weer weg. Noem ze 
maar op, Ruud van Nistelrooy, Alves, Dost, 
Huntelaar. Toen ik van Nistelrooy voor het eerst 
zag, dacht ik ook wat moeten we met die vent met 
die dunne beentjes. Nou, dat hebben we geweten. 
Kwam voor een prikkie en ging voor heel veel geld 
weer weg. 
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GROTE CREATIEVE ZWOEGER

Tijdens de herinneringstocht ter ere van het vijfennegentig jarig bestaan van OVC21 op 10 juni 2016 waren 
er in de grote stoet twee OVC-ers die meegingen in een rolstoel. Te weten Riek Logtenberg en Willem De Wit, 
twee OVC-ers die Blauw en Wit in de genen hebben en ook aan het nageslacht hebben doorgegeven. 
Na afloop van de historische tocht gaf ik bij het afscheid Willem De Wit en zijn zoon Richard de hand om ze te 
bedanken voor de deelname, waarbij ik benadrukte dat de liefde voor OVC21 groot moet zijn dat je ondanks 
een afnemende gezondheid toch acte de presente geeft. Wetende dat het geheugen bij Willem achteruit gaat 
gaf ik hem mee dat ik als het ons gegeven zou zijn ik nog graag een keer een interview met hem zou 
willen maken.

Hoekstee.
Sinds enkele jaren woont Willem niet meer in zijn 
eigen gebouwde statige Villa aan de van 
Laerstraat 4, maar in verzorgingscentrum de 
Hoekstee.Op goed geluk om deze afgesloten 
dependance van Oldenhaghen binnen te komen 
fietste ik naar de Hessel Mulertstraat. Het was 
onbegonnen werk deze middag om binnen te 
treden, waardoor ik mijn middag anders invulde. 
Een week later probeerde ik het opnieuw en het is 
gelijk als in het voetbal het eerste schot kan op de 
lat eindigen maar er komt altijd een tweede kans 
op een treffer en dat gebeurde ook nu. Bij binnen 
komst trof ik Willem onwetend en slapend in zijn 
stoel aan. Een zacht porretje deed hem uit dro-
menland ontwaken .Willem er is iemand van 
OVC ’21 die je wil interviewen zei de verpleegster, 
is dat geen mooie onderbreking voor jou?  Samen 
schreden we naar de keuken waar we rustig 
konden zitten en de tijd aan ons zelf hadden.

Willem de Wit 
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M Zuidelijke inslag 
De roots van de Witten ligt niet in 
Nederland, maar gaat volgens de 
overlevering veel verder terug, 
mogelijk en zeer waarschijnlijk tot 
in Spanje. In de tijd dat 
Napoleon regeerde over Europa  
kwamen er vanuit Spanje veel 
weeskinderen naar het hoge 
noorden. Waaronder de verre 
voorvader van Willem; deze werd 
liefdevol  geadopteerd door de 
fam. De Wit in het plaatsje “De 
Lier”. Waarschijnlijk dat bij de 
burgerlijke stand daar in het 
trouw boekje de naam De Wit 
voor het Spaanse jochie werd 
aangenomen. Zonder deze 
voorgeschiedenis was Willem die 
op 05-04-1929 het levenslicht 
zag mogelijk  geboren met de 
naam Willem Alves, Zubizarreta, 
Carcia of El Blanco. 
Mooie familie namen maar De 
Wit wat toch staat voor schoon, 
maagdelijk en onschuld doet er 
niet voor onder.

De vader van Willem werd 
geboren in Wijhe, zijn voornaam 
is altijd een vraagteken gebleven, 
het was Vader en daar ging hij 
mee door het leven.  Maar 
wonend in  Olst gaf deze vader 
De Wit zijn kinderen in volgorde 
van geboorte Johan, Herman en 
Wim (Willem) mee, de dochters 
Anna en Mien completeerden het 
gezin. De Tweede wereldoorlog 
maakte een verhuizing naar 
Ommen noodzakelijk. In Wijhe 
was de Wit senior al uitbater 
geweest en werd dit in Ommen 
aan de Stationsweg 31 
(De Wildzang) onder de naam 
Hotel Pension De Wit.  
In het plafond zijn nog steeds de 
sporen te zien van  een situatie 
die escaleerde. 

Directe aanleiding was de Twee-
de wereldoorlog. Herman was te 
werk gesteld in Duitsland 
(Düsseldorf) als postbode omdat 
de Duitse jongeren het uniform 
van postbode moesten 
verwisselen voor een militair 
uniform. Tijdens zijn verlof 
weigerde Herman om terug te 
gaan als brieven bezorger. Zijn 
absentie bracht de veldpolitie 
naar huize de Wit om Herman 
van het bed te lichten. Echter 
vader de Wit dacht er anders 
over en haalde zijn jachtgeweer 
van de muur en laadde hem 
door, ingrijpen van zijn eega 
voorkwam een dodelijk schot 
dat nu in de plafonnière afketste 
met bovengenoemd resultaat 
als herinnering in de zoldering. 
Vader de Wit werd in de boei-
en afgevoerd naar een Zwolse 
gevangenis. Herman keerde niet 
weer terug naar de heimat maar 
kreeg een gevangenisstraf op 
Kamp Erika.

Creatieve genen 
De dagelijkse taak van de jon-
ge Wim was om indien nodig te 
zorgen dat bezoekers van het 
koffie huis nooit zaten te wachten 
op een sparringpartner bij het 
biljarten. 
Het wekt daarom ook geen 
verwondering dat Willem zich 
naar een hoog nivo op het 
groene laken kon werken, tussen 
door voor de omzet op het juiste 
moment een misstoot te plaatsen. 
Creativiteit kon geen van de 
jongens de Wit worden ontzegd, 
mogelijk de zuidelijke invloed. 
Johan was met het potlood 
bedreven en was van beroep 
niet zo vreemd tekenleraar.

et een kop koffie voor 
ons, schoten de 
woorden van mijn vader

zaliger door mij heen.” Jongen 
je weet wel wat je bent maar 
nog niet wat je wordt”? Het 
geheugen van 
Willem laat hem steeds vaker in 
de steek, dementie oorzaak van 
zijn verblijf in 
“De Hoekstee”. Opgeborgen 
tussen vier veilige muren het 
kan niet anders. Doordat zijn 
vrouw in 2007 overleden is 
wordt het wereldje voor hem 
steeds kleiner en kleiner. 
Langzaam aan en 
ongedwongen na een aantal 
keren te vragen van wie ben 
jij ook al weer, kwam een stuk 
van de oude Willem terug. De 
Willem  die ik samen met mijn 
maten uit de kweekvijver op 
zondag middag zag ploeteren 
en zwoegen als een Neeskens 
in zijn goede jaren. De Willem 
die met zijn creatieve 
voetbalvermogen ook oog had 
voor de steekpass om spits 
Gait Ekkelkamp vrij voor het 
vijandelijke doel te zetten. Zijn 
Witte shirt met de blauwe V 
vertelde zo mooi het verhaal 
van al de inspanningen die er 
weer verricht waren op deze 
zondag op “Het Laer”. 
Tegenstanders die in zijn 
debuut jaar appelleerden met 
van “hij mag niet mee doen 
want hij is veel te jong,” dit 
verklaarde tevens dat Willem 
over veel talent beschikte 
anders was het 
protesteren er niet?
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Herman had weliswaar een 
schilderszaak maar kon naast 
de kwast ook geweldig met het 
penseel op het doek overweg. De 
OVC revue werd in de jaren veer-
tig en vijftig  altijd opgesierd met 
een fantasierijk decor allemaal 
van de hand van Herman. Kunst 
werken die uit de losse hand 
werden gecreëerd.  Herman was 
ook een verdienstelijke OVC 
speler en werd daarna 
elftalleider. Willem liet zijn 
creativiteit ook op het veld zien. 
Een gewoon doelpunt, een 
intikker werd met een armzwaai 
en even op springen bejubeld. 
Was de treffer er één van grote 
schoonheid, dan volgden er een 
paar danspasjes of werd de hoed 
van een toeschouwer even ge-
leend om de treffer van nog meer 
glans te voorzien.

Disneyland!
Nadat Willem de woning in de 
“van Laerstraat” had voltooid 
kwam zijn creatieve geest aan de 
beurt. Als buurjochies vergaap-
ten wij ons aan de Donald Duck 
figuren die de één na de ander 
uit zijn boetserende handen tot 
leven kwamen, Waar de buren 
dennetjes en bosjes in de tuin 
hadden staan was het bij De Wit 
Goofy, oom Dagobert, Donald 
Duck en zijn neefjes, Wammes 
Waggel en uiteraard Mickey 
Mouse die voor leven zorgden. 
Blikvangers die een toevallige 
passant stil lieten staan. Het was 
vergapen aan al die schoon-
heid. Het heeft lang in Willems 
hoofd gespookt van die gemiste 
kans die op zijn pad kwam nl. 
kort nadat de bouw aan de “van 
Laerstraat” was gestart kreeg hij 
de mogelijkheid om De Wildbaan 
(gemeente grens 

Ommen –Dalfsen) te kopen. 
Daar lag de mogelijkheid om een 
sprookjespark aan te leggen een
Ommer Efteling; een droom 
kon werkelijkheid worden, weg 
met de troffel en spaan. De 
wetenschap dat een hypotheek 
destijds niet mogelijk was en er 
direct brood op de plank moest 
komen deed hem  besluiten om 
de droom te laten varen.

Amor
Willem vond zijn grote liefde op 
kasteel Eerde daar werkte de 
Duitse schone Eveline Hermans 
uit het stadje Benrath. In het 
liefdesnest kregen ze vier 
kinderen Peter,Leonard ,Marleen 
en Richard. De jongens zouden 
allen ook het beroep van 
stukadoor uitoefenen .Met een 
brok in de keel komt de naam 
van Peter over de lippen van 
Willem, Peter overleed op 41- 
jarige leeftijd. Peter die samen 
met Leonard een uitstekende 
voetballer in de OVC jeugd was.

OVC - Het Laer
Terug naar het lommerrijke het 
Laer waar Willem zijn glorietijd 
beleefde,samen nemen we het 
roemruchte elftal van 1959 door; 
daar waar het even hapert help 
ik. De twinkeling in zijn ogen 
verraden veel als ik de namen 
de revue laat passeren. “Jan 
Makkinga: dat was mijn voetbal 
vader, Jan  zei wat ik moest doen 
zijn broer Gait was koppig”. 
Op zijn vraag of Jan nog leeft 
moet ik hem teleur stellen. 
Gerard Wessel vond Willem 
vooral een sportieve mooie  
verdediger. Doelman Gait van 
der Vegte: “kon onmogelijke 
ballen pareren maar een 

slippertje was hem niet vreemd”. 
Ja de gebroeders Hassink ,”Henk 
de leraar een goeie demarrage 
en mooie voorzet,Anton klein en 
gedrongen en een  goed schot. 
Dan had je nog de oudste Wim 
kon goed spelen voorin en was 
geliefd bij het vrouwelijk schoon 
langs de kantlijn”.

De Ekkelkampjes passeren ook 
de revue “Hendrik nam altijd de 
doeltrappen en dan met de punte 
dan kreeg je van die onmogelijke 
zwabber ballen. Gait die eigenlijk 
alles kon met een bal vooral in de 
lucht een complete speler hij stak 
er boven uit en trok de rest mee. 
Nog twee gebroeders n.l. de 
Jalvings “Arend kon overal 
spelen en Henny was een prima 
buitenspeler. Ten slotte nog even 
Johan Oeben de 
aanvoerder ,”die was niet bange 
en as e de mutse goed had stoan 
dan ruumde alles op”. Samen 
ratelen we over OVC dat een 
mooie selectie had die met de 
talent volle jongelingen Gait 
Jansen , Johan Willemsen en de 
jonge keeper Ben Harbers 
(onverschrokken ) een mooie 
toekomst tegemoet zou gaan. 
Willem is helemaal weer terug op 
“Het Laer” en verhaalt nog even 
over de leider Dinus van Elburg 
de man die er altijd was ook bij 
de trainingen. Grensrechter Piet 
Oldeman was ook een echte 
OVC-er altijd correct een waar 
visite kaartje voor de club zo 
besluit Willem.

De Zon
De trainingen werden gegeven 
door de Zwollenaar Ab van der 
Bend. Zelf verdienstelijk speler 
geweest in de glorie tijden van 
het grote Zwolse Z.A.C. en ook
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OVC, 1948

Van links naar rechts: 
Bram v.d Boon, Wim de Wit, Jan Oostendorp, Jan Makkinga, Auke Hidding, Gait Makkinga, Jaap Bouwman 
met daarvoor knielend Haag v.d. Boon, Wim Doosje, Willem de Jonge, Herman de Wit en Jo Alberts 

veelvuldig zaterdag international.
Deze oefenmeester die te boek 
staat als een van de grootste in 
de bijna 100 jarige geschiedenis 
van OVC ’21 kwam in dienst door 
bemiddeling van de hotel 
eigenaren Herman en Hein Lokin.

Het eerste elftal, seizoen 1958- 
1959 heeft ook grote invloed 
gehad op de carrière van Willem. 
Zijn lachje vertelt de warme en 
mooie memories die weer 
boven komen. Zoals de zaterdag 
avonden bij hotel de Zon dat het 
epicentrum van OVC was. 
Tijdens het kaarten of 
biljarten werd de opstelling voor 
de komende zondag gemaakt en 
Willem `s naam stond altijd bij de 
eerste elf. Pension De Wit was  
het trefpunt waar de OVC-ers 
zich omkleedden om daarna al 
marcherend naar “Het Laer” te 
gaan. Zus Anna die later in het 
huwelijk zou treden met team 
genoot  Jaap Bouman (Den Ham) 
maakte halverwege dezelfde 
gang . Met haar geklikklak en het 
gerinkel van de kopjes in de

rieten mand kon je haar al van 
ver horen aankomen; zij voorzag 
de spelers en wedstrijdleiding in 
de rust van verse thee.
Hoe langer onze conversatie 
duurt hoe meer en meer

herinneringen de revue passeren 
zoals de beslissingswedstrijd in 
Dedemsvaart tegen E.M.M.S die 
OVC via een verlenging met een 
3-2 zege naar de derde klasse 
bracht.
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Vriend
Niet zomaar een naam  die vele 
malen op Willems lippen komt is 
die van Rein Bronckhorst uit 
Arnhem. Deze man had een 
relatie met zus Mien en was 
van beroep stukadoor. De vlam 
tussen Rein en Mien doofde maar 
de vriendschap tussen Rein en 
Willem was voor het leven. Rein 
nam de jonge Willem mee de 
bouw in en leerde hem de 
kneepjes van het vak; de troffel 
en spaan werden speeltjes voor 
de jonge De Wit. Door het 
langdurig verblijf in Arnhem 
voetbalde Willem een tijdje bij het 
grote Vitesse.
Rein Bronckhorst en Willem de 
Wit werd een twee eenheid die bij 
de onlangs 88 jarige nog steeds 
diep in zijn geheugen gegrift 
staat. Ook alzheimer is niet in 
staat gebleken de vrienden uit 
elkaar te drijven.

Alzheimer
Met 70  is alzheimer de meest 
voorkomende vorm van 
dementie. Informatie uit het 
verleden opdiepen is één van de 
meest voorkomende symptomen.
Als je eenzaam bent, als je even 
niemand meer kent. Als je niet 
meer weet waar je bent. 
Alzheimer is ook zorg voor die zo 
nodige lach. Elkaar een 
geluksmoment geven. Willem de 
Wit gaf duizenden bezoekers op 
het Laar onvergetelijke 
geluksmomenten. In de rijke 
historie van OVC ‘21 zal de naam 
Willem De Wit blijvend herinnerd 
worden als een creatieve 
zwoeger.

Als ik Willem weer terug breng 
naar zijn afdeling dan is hij nog 
steeds al pratende op “Het Laer”. 
De verzorgende vangt hem op en 
zegt” Willem wat heb je toch een 
mooie middag gehad , wat een 
geluksmomenten toch voor jou. 
Je mag OVC daar wel dankbaar 
voor zijn”. Ja antwoord de oud 
OVC strijder. “Weet je ik knalde 
er zo af en toe nog wel eens ste-
vig in, vooral als ik zag dat een 
jonge OVC-er het moest ontgel-
den. Dan ging ik zelf zoals Jan 
(Makkinga) het ook deed even 
recht dag houden, maar ondanks 
dat was ik nooit 
geblesseerd. Tegenwoordig 
wordt je voor een wedstrijd lekker 
los gemasseerd en dat heb 
ik jammer genoeg allemaal 
moeten missen. De knipoog naar 
haar toe  is een sollicitatie voor 
een massage beurt die hij 
eigenlijk nog te goed heeft .

Jublileum album ovc' 21 ommen - origineel.indd   132 19-03-21   12:36Naamloos-28   128Naamloos-28   128 22-03-2021   13:5422-03-2021   13:54



133

Jublileum album ovc' 21 ommen - origineel.indd   133 19-03-21   12:37Naamloos-28   129Naamloos-28   129 22-03-2021   13:5422-03-2021   13:54



Onze 
Toeschouwers
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I
OVC - VISITEKAARTJE

n de honderdjarige geschiedenis van OVC is er ontzettend veel vrijwilligerswerk verricht. Veelal dank-
baar werk, ook dat van de clubscheidsrechters en grensrechters. Ze zijn onmisbaar voor een voetbal-
vereniging om te spelen. De hoon van het publiek is helaas, soms het deel waar een scheids en

grensrechter op worden getrakteerd! OVC is er met recht trots op dat zij in de regio bekend staan om de 
neutraliteit van de wedstrijdleiding. De normen en waarden die een verenging hanteert zijn vaak zichtbaar 
langs en binnen de kantlijn. Pioniers waren o.a. Tonnie Stegeman en Piet Oldeman die deze functies als 
grensrechter en scheidsrechter op zich namen. En zich als de visitekaartjes van OVC presenteerden. 
Talloze OVC-ers zijn er in de loop der jaren geweest die zich veelal opofferden voor deze zo belangrijke 
functie. OVC is al deze scheidsrechters en grensrechters grote dank verschuldigd, en ze zeer erkentelijk 
voor de wijze waarop ze zich in weer en wind presenteerden als een waardig OVC-visite kaartje!

135

Jublileum album ovc' 21 ommen - origineel.indd   135 19-03-21   12:37Naamloos-28   131Naamloos-28   131 22-03-2021   13:5422-03-2021   13:54



136

Jublileum album ovc' 21 ommen - origineel.indd   136 19-03-21   12:37Naamloos-28   132Naamloos-28   132 22-03-2021   13:5422-03-2021   13:54



137

Op de Rotbrink, ook bij OVC stonden de beste stuurlui aan de kant! 
Deze opgehoogde staanzijde, werd  dan ook al snel in de volksmond, de Mopperbult genoemd
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DE ONZICHTBARE EN ONMISBARE
Je hebt met een voetbalelftal de keeper, de verdediger, de middenvelder en de 
aanvaller. Allemaal met een bepaalde functie en opdracht met als doel gezamenlijk 
tot een overwinning te komen. Je hebt van nature leiders en volgers. Een kudde wordt 
altijd geleid door één leider. Leiders zijn nodig om de juiste richting aan te geven en 
indien nodig de juiste richting te kiezen.

Ook in de voetbalwereld heb je mensen die graag 
op een podium staan, de redenaars, de haantjes, 
de leiders; ze zijn nodig! Vooral in een periode dat 
er succes wordt behaald worden ze zichtbaar. 
Succes kent vele vaders en de verliezer hij is en 
blijft een wees!!

Je hebt daarnaast ook hen die het vuile werk doen, 
de schoonmakers. Schone kleedkamers zijn het vi-
sitekaartje van de vereniging, daar kun je de status 
van de vereniging aan af lezen.

De kledingdames Miny Kortman, voorheen Lidy 
Koggel en haar vervangster Josephien Meijerink 
zorgen ervoor dat de verschillende teams er keurig 
netjes bijlopen. Vaak onzichtbaar werk dat plaats 
vindt in de voetballoze uurtjes. Dat de teams van 
OVC al decennia lang een éénheid uitstralen op 
het veld is te danken aan de tomeloze inzet van de 
kledingdames.

De stille onzichtbare secretaris die op de achter-
grond zorgt voor de correspondentie en de versla-
gen van vergaderingen. De allereerste secretaris 
was medeoprichter Gerrit Veurink. Daarna kwam 
Hein Lokin ook één van de oprichters. Deze hote-
leigenaar (De Zon) bleef meer dan 20 jaar actief 
als penvoerder. Daarna kwam de periode van Evert 
Daman. Door de groei van de vereniging was er 
vooral het nodige papierwerk dat via de PTT de 
weg naar de geadresseerde vond. De eerste vrou-
welijke secretaris was Tine Denissen. Ze ontpopte 
zich als een bewogen bestuurder in de mannenwe-
reld. Na Tine was Herman Kortman meer dan een 
decennium de man van het notuleren. De dochter 
van Evert Daman, Renske van Ommen, heeft twee 
periodes het secretariaat beheerd. Tijdens haar 
onderbreking vervulde Hedie van Delden de inmid-
dels digitale communicatie. Hedie was de eerste 
secretaris die met de tijd mee ging en de p.c. ge-
bruikte bij de ledenvergaderingen.

De pen was nog nodig voor de leden om een 
handtekening te plaatsen op de presentielijst. 
Tegenwoordig is alles digitaal, enveloppen met een 
clublogo erop worden nog sporadisch verzonden. 
Ze gaan tot de collectors items behoren. Ronnie 
Huizing vervult nu samen met Renske van Ommen 
het secretariaat.

Om de taak van de abactis te ontlasten kwam er 
een leden administrateur bij in de persoon van 
oud-bestuurslid Gerrit Velten Hij kan zijn werkzaam-
heden vanuit huis achter de p.c. verrichten. Veel 
is er in de afgelopen 100 jaar veranderd. De pen, 
de typemachine, ze zijn vervangen door de com-
puters, apps en smartphone. Alles kan nu online. 
Al zal Gerrit zijn gezicht nooit meer op Westbroek 
laten zien, zijn werk zal er niet onder leiden. Stuur 
hem een vraag wie het langst lid is of het oudste en 
jongste lid en je krijgt in no time bericht per mail of 
whatsapp. 

Er zijn bij OVC veel vrijwilligers actief, veelal in de 
categorie van ……Onzichtbare en Onmisbare!

Gerrit Velten 
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Ereleden
De volgende personen zijn door de besturen van OVC ’21 en haar 
voorlopers OVC en v.v. Ommen benoemd tot Erelid 
(met bijbehorende datum van benoeming)

G.D. van Elburg (†)  30-03-1961

H.C.H. Lokin (†)  13-09-1961

A.J. Bult (†)   03-06-1991  

E. Daman (†)   03-06-1991

H. Pasman   03-06-1991

Leden van verdienste
De volgende personen zijn door de besturen van OVC ’21 en haar 
voorlopers OVC en v.v. Ommen benoemd tot Lid van verdienste 
(met bijbehorende datum van benoeming)

G.D. van Elburg (†)   10-04-1941

W. de Jonge (†)   14-07-1964

J. Makkinga (†)   30-03-1971

E. Kothuis (†)    30-03-1971

A.J. Bult (†)   30-03-1971

E. Daman (†)   30-03-1971

H. Pasman    09-07-1981

J.W. Visscher (†)   07-07-1983

B. Habers (†)    07-07-1983

E. Pasman    22-08-1984

P.G. Kramer    03-06-1991

R.J. van Ommen – Daman  31-10-1995

A.M.D. Schuldink   28-10-1998

H. Wanningen (†)   22-05-2003

A.B.H. Hoving   15-11-2004

H. Kortman    05-11-2004

H. Koggel    26-11-2007

G.F. Kieft    30-05-2011

J.G. Seisveld    02-06-2014

R.G.M. Habers    05-06-2018

G. A. J. Habers  19-4- 2021

G. Velten   19-4- 2021

C. Benboom         19-4- 2021

R. Huizing   19-4- 2021
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Spelers van het jaar
In het seizoen 1983/1984 werd op initiatief van Wichard Hollak en Rien Habers 
de supporters de mogelijkheid geboden om aan het eind van het seizoen de 
beste speler van het jaar te kiezen. Voor de spelers zelf een extra stimulans en 
een stukje waardering.

De heer Henk Koggel stelde hiervoor een wisselbeker beschikbaar, de 
Autoschade Koggel Bokaal, en reikt deze beker in de eerste thuiswedstrijd 
van het nieuwe seizoen uit. Doelman Klaas Jansen was de eerste speler die 
de bokaal in ontvangst mocht nemen en er een jaar lang de trotse bezitter van 
mocht zijn.

Onderstaand volgen de winnaars:
2018 – 2019 Robin Meijerink

2017 – 2018 Wesley Haverkort

2016 – 2017 Damon Nouri

2015 – 2016 Daan Zwinselman en Robin Meijerink

2014 – 2015 Stijn Schuurman

2013 – 2014 Stefan Kortman

2012 – 2013 Koen Daman

2011 – 2012 Alfons Fenijn

2010 – 2011 Renee Kosters

2009 – 2010 Werner Vonderman

2008 – 2009 Jeroen Legebeke

2007 – 2008 Martijn Ningbers

2006 – 2007 Paul Jutten

2005 – 2006 Leon Kleinheerenbrink

2004 – 2005 Jacob Laan

2003 – 2004 Martijn Hoving

2002 – 2003 Stef Hagedoorn

2001 – 2002 Peter van der Sar

2000 – 2001 Jacob Daman 

1999 – 2000 Marnix Heeger

1998 – 1999 Jacob Laan

1997 – 1998 Hans Bakker

1996 – 1997 Jaap Hinderiks

1995 – 1996 Henk Hulshof

1994 – 1995 David Beij

1993 – 1994 Alexander Oldeman

1992 – 1993 Eric Logtenberg

1991 – 1992 Eric Logtenberg

1990 – 1991 Eric Logtenberg

1989 – 1990 Erwin Vonderman

1988 – 1989 Peter van der Sar

1987 – 1988 Erik van der Heide

1986 – 1987 Marcel Logtenberg

1985 – 1986 Alfons Dear

1984 – 1985 Eric Logtenberg

1983 – 1984 Klaas Janssen
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G-VOETBAL OMMEN

Op 24 september 2011 vond onder het toeziend 
oog van vele belangstellenden de aftrap in ons 
clubhuis “De Spil” plaats. De eerste (demonstratie) 
wedstrijd van onze G-voetballers was op deze dag 
op ons hoofdveld tegen de G-voetbal combinatie 
HHC en Hardenberg ’85 uit Hardenberg.

Neutraal tenue
Uitgangspunt is geweest dat het een tenue moest 
worden waarop de spelers trots kunnen zijn en 
waarin de kleuren van de Gemeente Ommen tot 
uitdrukking komt. Niek Hogeman enthousiast lid 
van de werkgroep en een getalenteerd ontwerper is 
hiermee aan de slag gegaan en heeft een origineel 
shirt en logo ontworpen. Restaurant Flater uit 
Ommen staat met een aangepast logo van Guus 
Flater op de voorkant van het shirt. Normaal heeft 
hij een pilsje in de hand, maar deze “Guus” heeft 
een glas ranja in zijn hand. Restaurant Flater is een 
zeer trouwe partner welke vanaf de start het 
G-voetbal in Ommen heeft omarmt.

Jan en Minie De Wilde Fonds
Een belangrijke financiële rol  bij de oprichting van 
het G-voetbal is het Jan en Minie De Wilde Fonds. 
Vanaf de eerste dag ondersteunen zij samen met 
een trouwe groep partners het G-voetbal, waardoor 
het G-voetbal op een gezonde basis kan worden 
uitgevoerd.

Training en activiteiten
Elke donderdagavond wordt er in de zomer op het 
veld en in de winter in de sporthal met vaste 
vormen en structuur getraind. Structuur is heel 
belangrijk voor deze doelgroep waarbij een ranja 
momentje niet mag ontbreken. De training staat 
onder leiding van bevlogen begeleiders welke 
afkomstig zijn vanuit beide verenigingen. Deze be-
geleiders worden wekelijks ondersteund door een 
scheidsrechter uit eigen gelederen (Bert Hurink). 

Jaarlijks organiseert deze begeleiding ook haar 
eigen G-voetbaltoernooi in Ommen. Inmiddels een 
niet meer weg te denken onderdeel op de jaarlijk-
se activiteitenkalender van beide verenigingen. 
Dit toernooi vindt om en om plaats op de velden 
van OVC ’21 en OZC. Vanuit dit toernooi zijn er 
inmiddels mooie onderlinge contacten ontstaan 
waardoor er elk seizoen een aantal toernooien in de 
regio kunnen worden gespeeld. Vanaf de start is 
G-team Ommen jaarlijks een enthousiast deelnemer 
aan ons All-in toernooi.

Naast het voetballen staan er ook elk seizoen een 
aantal activiteiten op het programma 
(o.a. bezoeken wedstrijd betaald voetbal, Koe 
Safari bij de Vechtdal Hoeve) waar gezamenlijk aan 
wordt deelgenomen.

Wat is G-voetbal?
G-voetbal is net als het andere voetbal, maar dan 
waar nodig aangepast aan voetballers met een 
beperking. Een aantal spelregels zijn anders. Het 
veld en de doelen zijn kleiner, een speler mag 
buitenspel staan en er mag onbeperkt worden 
gewisseld. Maar: hands is ook in het G-voetbal 
hands. De G van G-voetbal heeft van oorsprong 
niets met gehandicapten te maken. Voordat de 
G-categorie er was, liep de indeling van de 
voetbalcategorieën tot en met F. De F-jes waren de 
jongste groep. Toen een nieuwe categorie moest 
worden benoemd gebeurde dat automatisch met 
de G. In het 100-jarig jubileum jaar van OVC ’21 
viert ook het G-voetbal haar 10-jarig bestaan. 
Een niet meer weg te denken onderdeel binnen 
onze vereniging.

O p Koninginnedag 2011 op het veld bij de 
“Koesteeg” is het idee ontstaan tussen Ard 
Veurink en Ronnie Huizing om samen als

OVC`21 en OZC te proberen om  te starten met 
voetbal voor beperking (G-voetbal) in Ommen. 
Vaak verzanden mooie ideeën na zo’n dag weer 
richting de achtergrond, maar dit idee is door 
beide heren zeer vlot opgepakt. Binnen twee 
weken is er vanuit de beide verenigingen een 
enthousiaste werkgroep gestart met 
ondersteuning vanuit de Baalderborg Groep 
en STARS (Stichting Aangepaste Recreatie en 
Sport) en een aantal weken later was G-voetbal 
in Ommen een feit.
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ERETITELS - BIJNAMEN

Ook in de voetbal is het gebruikelijk om spelers 
van een bijnaam te voorzien, ook in het betaalde 
voetbal zijn er voorbeelden te over. 
Feijenoorder Willem van Hanegem (de Kromme)  
of Sjaak Swart (mister Ajax) zijn mooie voorbeel-
den. Het is een eer als je boven de grijze mas-
sa uitsteekt en je naam wordt gekoppeld door 
een gelijkenis in je uiterlijk of in je spel aan een 
bijnaam. Ook in de honderdjarige geschiedenis 
van OVC ’21 gaat dat nog steeds op. Hieronder 
een lijst van Eretitels of zo u wilt Bijnamen. Er is 
getracht de lijst zo compleet mogelijk weer te 
geven. Een bijnaam ontstaat vaak door iets dat 
niet te regisseren is maar door toeval ontstaat. 
De lijst wordt begonnen met de man die vele 
OVC-ers van een passende bijnaam voorzag.

Voor iedere bijnaam of eretitel zit er 
een verhaal achter.

Zo was Sander in de jaren negentig elftalleider 
van de veteranen en legde de lat betreffende de 
discipline erg hoog. Drie Italiaanse jongens die 
te laat aanwezig waren werden daarop aange-
sproken door op zijn horloge te wijzen. Waarop 
de spelers het niet konden laten om de opmer-
king te plaatsen van “….Capello”, verwijzend 
naar de op dat moment zo succesvolle A.C. 
Milan coach Fabio Capello. 
Ook onze voorzitter Gerard Habers gaat al 
decennia lang met een eretitel door het leven, 
nl. die van Lato, door zijn treffende gelijkenis als 
twee druppels water met de Poolse sterspeler 
van weleer Grzegorz Lato.
Het was het kennersoog van Sander (Capello) 
die de gelijkenis in de jaren tachtig ontwaarde. 
Vandaar dat de OVC ‘21 voorzitter luistert naar 
de eretitel Lato.

Bijnamen zijn al zo oud als de weg naar Rome.

 Sander Schuldink   Capello
 Gerard Habers      Lato
 Henk Koggel          Cudicini
 Jo Eelman         De Olieman
 Jan Wessels    Fidel
 Anton Wolters   Pol_Evers
 Alfons Fenijn   Fonsie
 Jeroen Legebeke  Schoen
 Bertus Zijveld     Ayala
 Rene Warners       Dolf
 Stephan Stokvisch   Opa
 Gert Caspers          Casperdjak
 Peter Kramer      Peter BV

 Henk Pasman     Beun

Henk Pasman Erelid OVC ‘21 

 
 Erwin Marsman      Mugge
 Gerard Kleinheerenbrink  Van Zoghel 
 Gerard Jansen           Het Kanon
 Jeroen Seisveld     Toeter
 Niek Kleinheerenbrink  Dimodeus
 Evert Kothuis               De Zwarte Panter
 Berjan Jansen    Rocky 
 Henk Makkinga     BSA
 Peter van Eijk                 Tijger van Eschnapur
 Ruwan Breukelman   Nakkie 

I In vroegere jaren waren er de boerderijna-
men waar families mee werden aangespro-
ken. Op de boerderij stond dan bijvoorbeeld

Erve Aaftink of Erve Proas….., Als andere 
families, de stee hadden bewoond dan werden 
deze nieuwe bewoners toch geassocieerd en 
aangesproken met de erve naam.
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 Eric Logtenberg         De Kruik.
 Michiel Klomp      Bonzo.
 Willem Lampe    Platini.
 Gerrit van Elburg      Pitman Davis.
 Henk Woertink    Rocco. 
 Jan Pelman        De Pel.

 Rinus Habers      Reppel.
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Reppel! 

De bijnaam  Reppel, die Rinus Habers mee-
gekregen heeft, vond zijn oorsprong als volgt. 
Als leerling van de Bernardusschool voet-
balde hij elke dag tijdens de pauze op het 
marktplein. Na schooltijd voetbalde Rinus met 
zijn maatjes uit de Laarakkers (met o.a. de 
Friesendorpstraat als welbekende kweekvij-
ver). Doordat hij overal op het middenveld als 
stoorzender of stofzuiger aanwezig was en net 
een pootje overal tussen zette, ontlokte het de 
medespelers (Henk Kosters en Jan van der 
Hulst) dit tot de opmerking: “daor hej em weer 
te reppelen.

” Bij een partijtje kiezen was het dan na het 
welbekende tip toppen, “Wij wilt Reppel” !

Jan Meijerink         
Jan Meijerink             
Henk kosters    
Klaas Jansen               
Henk Spijker    
Johan Hegeman  
Andre van drogen  
Gerrit Pelman       
Jaap Hindriks   
Herman van der Beld  
Anton Assendorp    
Johny Habers    
Fred van `t Zand  
Dick Klomp        
Gerrit van Duren  

Op links Erwin Marsman 

 Jan Hein Nijmeier   Tukker
 Wouter Roerink    Simon
 Marcel Haveman    Skippy
 Martijn Ningbers   Clown
 Edwin van Elburg    Captain
 Gerard Geerts      Krol
 Jurgen Meijerink   Blikkie
 Jan Hurink             Jan ACO
 Bertus van Elburg   Bertus OCO
 Herman Boerdijk   Barry

 
 Erwin Marsman      Mugge
 Gerard Kleinheerenbrink  Van Zoghel 
 Gerard Jansen           Het Kanon
 Jeroen Seisveld     Toeter
 Niek Kleinheerenbrink  Dimodeus
 Evert Kothuis               De Zwarte Panter
 Berjan Jansen    Rocky 
 Henk Makkinga     BSA
 Peter van Eijk                 Tijger van Eschnapur
 Ruwan Breukelman   Nakkie 

Jan uut Zeesse
Jan van Laerbrugge
Mokken Ka
Grobbelaar
Makkie
Hoss
Droge
Peileboer
De kid
Vuurvreter
Uli Stein
Dusbaba
Camacho
De kruik
Cruijffie
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Wilkes!
Een van onze trouwste leden Johan Willemsen 
van 27 juli 1941,begon al op jonge (12) leeftijd 
bij OVC te voetballen. Om precies te zijn op 
01-08-1953 meldde Johan zich aan als lid bij 
OVC. Daarvoor had de jonge voetballer bij v.v. 
Vilsteren al wel zijn talenten laten zien. Gait 
Makkkinga de broer van de vermaarde Jan 
had hem zien pingelen en was gecharmeerd 
van dat jochie met zijn verfijnde techniek en 
wist hem voor OVC te winnen. De OVC’ers aan 
de zijlijn zagen de balkunsten van de B- juni-
or en vroegen aan OVC medeoprichter Hein 
Lokin: ”Van wie is die pingelaar er een? “Hein 
zei doodleuk ” oh….dat is Wilkes”. De bijnaam 
werd een eretitel voor het leven. Johan maakte 
in 1972 de overstap naar OZC, hij zou daar 
6 jaar in het eerste spelen . Met meer dan 
7 kruisjes achter zijn naam bleef de Ommer 
Wilkes actief. Hij speelde op het rustieke veld 
Het Laar(Wembley), de Paardeweide, aan de 
Haarsweg, De Rotbrink en op Westbroek. OVC 
blijft hij tot op de dag van vandaag trouw, een 
echte OZVCer! Naast zelf actief als speler, 
was Johan Willemsen meer dan 50 jaar een 
verdienstelijk voorzitter van het Hans Visscher 
schoolvoetbal toernooi! Faas Wilkes maakte 
van 1949 tot 1952 furore bij Inter Milaan. Faas 
was de koning van de dribbel en befaamd 
om zijn lange rushes. De speelstijl van Johan 
vertoonde veel  overeenkomsten. Daarnaast 
was  Johan ook gezegend met een weelderige 
zwarte haardos, gelijk Wilkes!

 Stefan Herbrink Herder
 Jos Meijerink   De Mos
 Bennie Zwakenberg De Zwaak
 Johan Wessel   Wessel Dekker
 Henk Ramaker   Simon
 Bernard Simons  Bernard Bix
 Bram Bemboom  Carles
 Kay van `t Zand  Wilders
 Henk Bosscher  Sjors
 Henk Westerhuis   Abe
 Hans luttekes  Lutje

 Johan Willemsen  Wilkes.

Stefan Stokvisch 

Jan van der Vegte   
Servan Schuurman    
Tom Koggel            
Gerrit Ekkelkamp   
Robin Meijerink      
Bennie Zwakenberg   
Joost Meijerink    
Frans Hartman   
Renee Kosters      
Hendrie Jutten     
Stef Hagedoorn             
Gerard Wolters    
Herman Koggel       
Carles Bemboom            
Gerben Koppelman  
Jos Hoekman    

Hans Visscher    Lau van Ravens
Eric Wellenberg  Baal Huui
Martin Koggel   Vàzquez
Przemyslaw Nadoln  Tyton
Bennie Heun     Excelsior
Wilco Siertsema  Willes
Henk Caspers      Cass ie.  80 
Sebastiaan van der Veen Dudek
Gerrit Willems    Rammegie
Erwin Hoving     De Coupe
Johan Helmich   Muggie
Bram Bemboom   Carles
Lars legebeke    Puyol
Maarten ten Brinke    Brinkie
Gerard Hendriks  Kippie
Jan Ramaker       Migueli
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Jan van Touw
Di Stefano
Jesper
Gaite
Boertie
De Zwaak
Aad
Frans Hals
Sir Alex Kosters
Buitenzorg
Roadrunner
Stiffie
Kachel
Carles Pluto
FBI
Van Gaal 
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Stefan Stokvisch 

Staand v.l.n.r. Henk Hulsegge, Co v.Delden, Herman Jansen, Roel Gaasbeek, Jannes Anbergen, 
Jan Meierink, Jan Wessel, Dolf op de Woert, Jos Denissen. Zittend: Arend Gerrits, Gerrit Anbergen, 
Martin Hofman en Gosse v. Elburg. 

Staand, v.l.n.r. Dhr Westendorp, dhr Hielkema, John Westendorp, Erwin Marsman, Erik Koggel, 
Heineman, Marcel Bakker, Mario Wezeman, Edwin Legebeke, Everard Kroes
Zittend, v.l.n.r. Marco Niens, Hansje Harbers, Henri Otten, Arthur Hekkink, Andre van Delden , Freddy van Delden
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CARLES BEMBOOM, VADER VAN ALLE KANTINEBAZEN  

H

Al was dat een eindje terug in de vorige eeuw. 
De vroege zestiger maakte als tiener indruk op 
elftalleider Bernard Habers, die hem liefkozend de 
bijnaam ‘Carlos Pluto’ toedichtte. De Vader aller 
Kantinebazen laat glimlachend een anekdote lezen 
uit het clubblad van lang, lang geleden. Hierin 
wordt melding gedaan dat het prille clublid bij een 
poging de bal uit de sloot te vissen te water was 
geraakt en ternauwernood op de kant kon worden 
getrokken. Trainer Haghuis bracht de drenkeling 
naar huis en volgens vader Bemboom stonk een 
week later het hele huis er nog naar. 
Slootjespringen was wellicht een minder 
ontwikkelde kant, voetballen kon ie wel! Enkele 
jaren later hevelde hoofdtrainer Freek Schutten de 
rappe vleugelspeler over naar de eerste selectie, 
maar door blessures, studie en eh…, laten we 
zeggen ‘andere interesses’ kwam een langdurige 
carrière in het eerste elftal niet van de grond. Ook 
was hij niet bepaald een trainingsbeest, met een 
grondige afkeer voor duurloopjes, met name in het 
mulle zand van de Sahara. Een verzoeking! Zijn 
aangeboren talent om mensen te behagen en op 
hun gemak te stellen kwam uitstekend van pas 
achter het schap. Horecaman Herman Otten 
leerde Carles de kneepjes van het vak, welke 
dieper gingen dan alleen de glazen vullen. Niet 
alleen OVC ’21 en voorloper v.v. Ommen, ook de 
lokale horeca-uitbaters maakten gretig van zijn 
diensten gebruik. Een biertje tappen en tegelijk 
een praatje maken, het was hem op het lijf 
geschreven. Je hoeft het credo van 
meesterbrouwer Grolsch maar iets te verbasteren, 
‘gastheerschap is meesterschap!’

Scharrelend in de keuken, goochelend met de fri-
tuurpan, het leesbrilletje op de punt van de neus en 
een schortje voor herken je niet direct de 
speersnelle vleugelbelofte welke hij ooit was.

et vaandel, de historie, de prestaties, de locatie, maar bovenal de leden zijn gezichtsbepalend voor een 
voetbalclub. Dat geldt ook voor OVC ’21. En met leden bedoel ik niet passanten, lieden die een balletje 
komen trappen, na afloop een biertje achteroverslaan en het verder na een paar jaar wel best vinden. 

Tot nooit weer ziens! Echte leden staan jaar in jaar uit klaar voor de vereniging. De club is hun trots, hun 
identiteit. Hier is waar ze eigen zijn met iedereen en zich thuis voelen. Een select groepje leden bezit de gave 
anderen zich thuis laten voelen. Leden ouderwets hartelijk, met oprechte belangstelling voor een ander. Een 
daarvan, de gastheer der gastheren en iedereen bij wie blauw bloed door de aderen stroomt weet over wie ik 
het heb, luistert naar de naam Carles Bemboom. Geen tikfout. “Klopt, het is Carles, net als die voetballer van 
Barcelona, Puyol”, beaamt het Gezicht van De Spil, clubgebouw van OVC ’21. “Maar goed, bijna iedereen zegt 
Carlos. Ook prima.” Het bevestigt zijn zachtmoedige aard en meegaande karakter. Paar dit aan aangeboren 
gastheerschap en zie daar, je hebt de ideale kantinebaas, als klinkt die betiteling ietwat plat. 
Want clubgebouw De Spil wegzetten als kantine is bijna een vloek, zoals ook de duiding ‘baas’ allesbehalve 
op het ooit zo ranke lijf van Bemboom van toepassing is. 
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geopperd om een zaterdagteam 
op te richten. Je weet hoe dat 
gaat: gaan we doen! Meestal 
komt er niks van terecht. Nu wel. 
In het eerste jaar heb ik de 
voetbalschoenen nog wel 
aangetrokken, maar daarna heb 
ik het overgelaten aan de jonge 
garde.” Carles kwam erachter dat 
hij door de jaren heen behoor-
lijk aan snelheid had ingeboet. 
Ook voor hem geldt: je jeugd 
heb je maar één keer (knipoog)! 
De geest wil zo graag, maar het 
lichaam komt niet meer mee.

De jonge opa wikt zijn 
woorden als een eventuele fusie 
met zustervereniging OZC ter 
sprake komt. “Het gaat wel erg 
snel nu. Nog maar kortgeleden 
het nieuws dat het eerste op 
zaterdag gaat voetballen en nu 
een eventueel samengaan van 
twee clubs. Een gevoelige 
kwestie. Ik heb er geen moeite 
mee als het gebeurt op basis van 
gelijkwaardigheid, openheid en 
acceptatie. De mogelijkheid om 
op zondag te voetballen moet wel

gegarandeerd worden. OVC is 
een kleine vereniging, maar het 
is tekenend dat we dit jaar ons 
100-jarig jubileum kunnen vie-
ren. De saamhorigheid binnen 
de club is groot. Iedereen kent 
elkaar. Misschien dat mensen 
afhaken na een fusie, dat zou 
verschrikkelijk jammer zijn. Zelf 
wil ik het ook rustiger aan doen. 
De jeugd een kans geven om 
invulling te geven aan mijn taak 
in de clubhuiscommissie. Is wel 
eens goed, nieuwe, frisse 
ideeën. Heeft niets te maken 
met de fusie hoor, ik was het al 
een tijdje van plan. Ben ook de 
jongste niet meer (geboren 1959, 
redactie).”  Een fusie. Komt die 
er wel, komt die er niet? En zo ja, 
wanneer? En wat is het gevolg? 
Twee clubhuizen, is dat er niet 
één te veel? Hoe je het ook wendt 
of keert, zoals Ellert hoort bij 
Brammert, Zwarte Piet bij 
Sinterklaas en De Bissingh bij 
Ommen, zo hoort Carles bij De 
Spil. Dat zijn zo van die zaken 
die je moeilijk los van elkaar kunt 
zien. 

Aan de liefde voor de bal werd 
overigens niet alleen uiting 
gegeven op de velden van Het 
Laar en de Paardeweide, maar 
ook in de lokale kroegen. Tot 
op de dag van vandaag jaagt 
Carles met plezier en finesse 
drie ballen over het groene 
laken. Tussen het voetballen, 
biljarten en tappen door werd 
Pluto in Steenwijkerwold, bij de 
nonnetjes geschoold tot 
onderwijzer. “Iets dat ik altijd 
voor ogen heb gehad en dat me 
tot de dag van vandaag goed 
bevalt. Wel doe ik het momen-
teel iets rustiger aan. Maar van 
het begeleiden van kinderen 
geniet ik nog steeds. Zeker ook 
de gymnastieklessen.” 

In het voor hem zo vertrouwde 
Ommen vond hij in Dia Ruiter 
een levenspartner en op basis-
school de Dennekamp de baan 
welke hij voor ogen had. Dochter 
Marion was de eerstgeborene, 
een paar jaar later gevolgd door 
zoon Bram. Kleinzoon Willem 
deed de status van Dia en Carles 
veranderen in oma en opa. Zoon 
Bram kreeg bij de geboorte de 
voetbalgenen van zijn vader mee. 
Carles maakte zich verdienstelijk 
als elftalleider van een talentvolle 
lichting, met naast zijn technisch 
bekwame zoon, onder meer de 
talentvolle ballenvanger Nick 
Bouwman en de bij toeren 
ongrijpbare Stefan Herbrink.
‘Het bloed kruipt waar het niet 
gaan kan’, luidt een gezegde, dat 
een jaartje of 6, 7 opgeld deed. 
Op gevorderde leeftijd werden 
de voetbalveters weer 
aangesjord. “Ach ja”, herinnert 
Carles zich met een lach. “Dat 
ontstond na afloop van het All-In 
Toernooi. Biertje op en toen werd 
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Het betreft Gerrit Ekkelkamp (1936) en Gerard Wessel (1935). Namen die OVC supporters uit de vorige 
eeuw zich zeker zullen herinneren. Bij Gerrit was ik begin maart welkom, toen het corona virus nog niet 
zo serieus werd genomen, maar toen duidelijk werd, dat daar niet mee te spotten valt, is de afspraak met 
Gerard uitgesteld tot begin juni. Waar het betreft hun historie bij OVC, hebben de leeftijdgenoten uiteraard 
veel gemeen. In de voorbereiding op mijn komst hadden beiden al een tafel geprepareerd, vol geladen 
met foto`s, krantenverslagen, clubbladen etc. Ook een overeenkomst:  hun beide vaders zijn OVC ook al 
dienstbaar geweest. De vader van Gerrit Ekkelkamp heeft, samen met zijn broer, het voetbalveld in het 
Laar geëgaliseerd. Dat veld was door de beschermheer van OVC, baron van Pallandt, ter beschikking 
gesteld aan de padvinderij. Van die organisatie werd het veld gehuurd. Dat werk werd met de hand 
uitgevoerd, dus met “de schuppe en de kruuwaag’n “. Een hels karwei. De vader van Gerard Wessel, 
afkomstig uit Nieuw Schoonebeek, was ook al vroeg betrokken bij OVC.  Dolf Wessel was huisschilder. 
Ter gelegenheid van zijn huwelijk in 1934, werd er een gedicht voor gedragen. Dat was, vrijwel zeker, van 
de hand van dhr. v.d.Beek, die correspondent voor diverse bladen was. Hij schreef ook vaak voor het 
toenmalige clubblad  “de Voorzet”, hoewel hij zelden een wedstrijd bezocht. 

GERRIT EKKELKAMP
EN GERARD WESSEL

I In het kader van de viering van OVC ’21  100 jaar, had ik de eer om met 2 oud gedienden een 
vraaggesprek te houden, dit onafhankelijk van elkaar. Allebei geboren voor de oorlog, is deze 
kwalificatie terecht. Mocht u nu denken dat het een moeizaam onderhoud is geworden, alleen

door gehoorapparaten en andere hulpmiddelen mogelijk gemaakt, dan slaat u de plank mis. 
Beide heren wonen zelfstandig in hun eigen huis, verantwoording leggen zij alleen af aan hun echt-
genotes.
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Maar zijn vrouw dus wel,  “tante Asta”, een 
imponerende verschijning, gaf hem de vereiste 
informatie. In betreffend gedicht werd vermeld dat 
Dolf “al jaren bij OVC is “.Na de oorlog was Dolf 
nog bestuurslid, want bij hem heeft ondergeteken-
de zich aangemeld voor de B-junioren.
Ook hebben Gerrit en Gerard in het eerste samen 
gespeeld met een broer. Bij Gerrit ging dat om 
broer Hendrik, een lange achterhoede speler. 
Hendrik mocht niet oud worden, in 1979 is hij 
plotseling overleden. Gerard speelde samen met 
broer Johan, die al vroeg naar Californië emigreer-
de. Ook jongere broer Henk was actief bij OVC. 
Een hoogtepunt in beider voetbalverleden is de 
promotie naar de 3de klasse Noord, o.l.v. Trainer 
Ab v.d. Beld. In zijn actieve periode was  v.d.Beld 
speler van het Nationale Zaterdagteam. Dit elftal 
had eigenlijk geen tegenstanders, dus automatisch 
Europees kampioen. Uit principe was Ab ook niet 
bij de wedstrijden op zondag aanwezig, de 
instructies kwamen per brief. Ab heeft toch een 
uitzondering gemaakt voor de kampioenswedstrijd 
tegen EMMS. 
Die wedstrijd betekende ook de doorbraak voor 
Gerard Jansen. Als invaller scoorde hij de 
aansluitingstreffer, na een 2-0 achterstand. Dit er 
even tussen door. Geen verhaal over Jansen, die 
heeft in eerdere publicaties al genoeg veren in zijn 
reet gehad. 

De wedstrijd vond plaats op neutraal terrein van 
v.v. Dedemsvaart op 3 mei 1959 voor ca. 2000 
toeschouwers. OVC won, na verlenging, met 3 – 
2. Jawel, de beide andere goals kwamen van de 
voet van Gerrit Ekkelkamp. De euforie was groot, 
aanvoerder Oeben kreeg zelfs een krans om 
gehangen.
De “openbaren”, leerlingen van de lagere school 
aan het Vrijthof, speelden partijtjes op `t Bliekie, 
de Bleek, nu parkeerplaats voor het Streekmuse-
um. De “roomsen” deden dat op de Markt, achter 
het toenmalige Kantongerecht, nu de Action en 
de “hervormden” op een veldje naast de kuupe-
rieje van Appie Vos, aan de Hardenbergerweg. 
Die locaties vormden de  bakermat  voor de 
toekomst van Ommer voetballers. En daar was 
Gerrit Ekkelkamp er zeker 1 van, al op jonge 
leeftijd werd hij ingelijfd bij de A-junioren, toen het 
enige jeugdelftal. De verslagen van de 
wedstrijden in dat team heeft Gerrit verzameld in 
een plakboek. Al gauw stroomde Gerrit door naar 
het eerste. Gerrit was een middenvelder en man-
dekker. Sterk in de duels en verantwoordelijk voor 
de aanvoer naar de spitsen. Een aansprekende 
spits b.v. was Henk van Mal, die in Ommen 
verkering had met Bonnie. Dat maakte dat hij 
OVC verkoos, boven de reserves van GVAV (nu 
FC Groningen). 
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Gerrit was befaamd om zijn verre ingooi, 
eigenlijk met 1 hand, maar dat wist hij meester-
lijk te camoufleren. Ook in de regio stond Gerrit 
bekend als een begenadigd speler. Zo werd hij 
uitgenodigd voor een benefiet wedstrijd tegen 
DOS Vriezenveen, samen met Henk Hassink. Zij 
waren daar ploeggenoten van Abe Lenstra
Zowel in deze wedstrijd, als in de memorabele 
wedstijd tegen E.M.M.S. scoorde Gerrit. Helaas 
kwam er op 27-jarige leeftijd, door blessures, 
al een eind aan zijn spelersloopbaan. Maar dat 
betekende niet het einde. Gerrit ging trainers 
cursussen volgen. Dat resulteerde in 1964 in het 
C diploma. Bij diverse zaterdag verenigingen is 
Gerrit trainer geweest. Het laatst bij v.v. Lemele. 
Na een periode als trainer, werd Gerrit voorzitter 
van die vereniging. Een mooie afsluiting van een 
lange staat van dienst bij de voetbalsport.

Gerard Wessel kwam wat later in beeld bij OVC, 
want hij was leerling van een internaat in Zende-
ren. Als hij daar een vervolg aan had gegeven, 
was hij mogelijk geestelijk verzorger van OVC 
geworden. Maar op 18 -jarige leeftijd koos hij 
toch maar voor het witte shirt met de blauwe V, 
in plaats van een zwart pak met een wit boordje. 
Gerard was een achterhoede speler, samen met 
Johan Oeben en Hendrik Ekkelkamp  (voor-
noemd), vormden zij een kopsterke verdediging.
Van de keepers, die zij werk wilden besparen, 
noemt Gerard:  Webbing, H.v.d. Boon en 
Bennie Harbers. Trainers die Gerard te binnen 
schieten zijn, naast v.d. Bend, Murris uit Meppel 
en Haghuis uit Almelo. Het voorbeeld van zijn 
ouders in 1934, volgde Gerard in 1963 op. Toen 
trouwde hij met Annie. Op de foto van de recep-
tie zijn drie bruiloftsgasten te herkennen: Hein 
Lokin, medeoprichter van OVC, zijn neefje Jan 
Lokin, nu professor in Groningen, en Evert Da-
man, toen waarschijnlijk al secretaris, compleet 
met sigaar. In 1966 kwam er plotseling een eind 
aan zijn loopbaan als actief speler. In dat jaar 
overleed zijn vader Dolf. Gerard werd toen 
verantwoordelijk voor de verzorging van zijn 
moeder en de voortzetting van het schildersbe-
drijf.Toch is Gerard OVC altijd trouw gebleven tot 
de dag van vandaag. Eerst als leider van het 
eerste, later actief op vrijdagavond met zaalvoet-
bal. En nu nog steeds regelmatig present als toe-
schouwer, bij de thuiswedstrijden van OVC ’21.
Met recht ook een OVC-er in hart en nieren. 

Gerrit was befaamd om zijn 
verre ingooi, eigenlijk 

met 1 hand, maar dat wist hij 
meesterlijk te camoufleren

Gerard was een achterhoede 
speler, samen met Johan 

Oeben en Hendrik Ekkelkamp, 
vormden zij een kopsterke 

verdediging
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een fanatieke supporters-
schare. Maar vraag je aan zo`n 
fanaticus, aanhanger van b.v. 
Feijenoord of Twente:  Hoeveel 
Rotterdammers of Tukkers 
spelen er in de selectie? Dan 
laat het antwoord even op zich 
wachten……., want dat weten 
ze niet precies.  Die selecties 
bestaan voor een groot deel uit 
buitenlanders, in alle kleuren 
en maten.

Nou, dat is in de afdeling  waar 
OVC in uitkomt, wel anders.
Hoewel……, in het 100 jarig 
bestaan van onze vereniging, 
heeft OVC ook dankbaar gebruik 
gemaakt van spelers, die niet in 
Nederland zijn geboren.
Omdat ik niet één van de oprich-
ters uit 1921 ben, weet ik niet of  
er, pakweg voor 1950, al spelers 
met een andere nationaliteit  
actief zijn geweest bij OVC.

Maar in 1954 ben ik er wel 
getuige van dat op station 
Ommen een stoomtrein arriveert. 
Het is winter en erg koud.  De 
trein levert een contingent 
Molukkers af. KNIL militairen 
met hun gezinnen.  De mannen 
hebben nog wel warme legerjas-
sen aan, maar de vrouwen weten 
zich geen raad, in hun dunne 
sarongs. De gezinnen worden 
gehuisvest in kamp Laarbrug en, 
wat later, nog een andere groep 
in kamp Eerde.In de context van 
dit verhaaltje, is het niet de 
bedoeling om verder in te gaan 
op de politieke achtergrond. 

Voor OVC was het belangrijk 
dat de zonen van de militairen 
zich open stelden in hun nieuwe 
omgeving. 

NOURI
OVC SPELER VAN 

“BUITEN”

c lubs, die prof voetbal spe-
len, kunnen rekenen op

O.a. de padvinderij mocht nieu-
we leden verwelkomen en OVC 
kreeg er heel bruikbare spelers 
bij. Eerst bij de junioren, waarvan 
er ook een aantal naar de seni-
oren doorstroomde. Namen, die 
mij zijn bij gebleven: Johannes 
Levitar, Otto Wusing, Hannes 
Ballebun en, de meest getalen-
teerde, Jereth Renjaan. OVC 
heeft ook nog een Molukse 
trainer gehad en heeft in de 
competitie tegen Amboina uit 
Assen gespeeld, bestaande uit 
Molukse spelers. Dat alles 
speelde zich af op “het Laar”.

Na de overgang naar de 
“Rotbrink”  is er nog een 
IJslander lid geweest, zijn naam 
moet ik u schuldig blijven, al durf 
ik wel te veronderstellen dat die 
op son eindigt. 

We maken nu een sprong naar 
2000. In Ommen is er dan een 
Asiel Zoekers Centrum ( AZC) 
even ten noorden van sportpark 
de Rotbrink gevestigd. Ik mag 
me dan leider/trainer noemen van 
een rebels B junioren team. Dat 
is noodgedwongen, want maar 
liefst 3 selectie spelers hebben 
het achtereenvolgens op gege-
ven om, als trainer, wat discipline 
in het team te brengen.
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Alleen was het zaak om de laat-
ste 2 wedstrijden geen punten te 
verliezen. In de wedstrijd tegen 
Gramsbergen hadden we geen 
keeper, daarom werd aan Sulei-
man die eer gegund.
Mis gegokt, vlak voor tijd liet hij 
een onschuldig rollertje tussen 
zijn benen door. Dat betekende 
een gelijk spel. Een 1 punt tekort 
voor het kampioenschap. Maar 
op ander gebied is Suleiman wel 
succesvol.  Hij verhuist van Om-
men naar Friesland en daar krijgt 
hij een baantje bij een Peugeot 
garage. Na een tijdje mag hij een 
versnellingsbak verwisselen.
Hij klaart dat karwei dermate 
snel, dat de chef denkt dat is niet 
mogelijk. Maar het functioneert 
prima. Dat komt omdat hij uit een 
land komt waar allemaal afge-
dankte Franse auto`s hun weg 
zoeken. En nood is een belangrij-
ke leermeester.
Het laatste bericht, en dat is al 
jaren geleden,  hij is chef van een 
grote Peugeot garage in Brussel!
Ja, en dan is er nog een speler 
in bovenstaand team met buiten-
landse roots. En zeker niet de 
minste: Damon Nouri. Damon 
komt niet van het AZC, nee, hij 
woont met vader, moeder en 
twee broers dan al in Ommen. 
Damon is eigenlijk nog C junior , 
qua leeftijd. Maar omdat hij toen 
al over een  voortreffelijke balbe-
handeling beschikt, is die promo-
tie terecht.
Het bijzondere van dat B team: 
Nu, 20 jaar later, zijn nog een 
aanzienlijk aantal spelers ac-
tief bij OVC. Cor Coenen was 
de onmisbare leider van die B 
junioren en bij mijn afscheid werd 
ik d.m.v. een zwaard, gelukkig 
van hout, geslagen tot “ Peter, de 
eerste, van de Koeksebelt tot de 
Vecht “ door Cor.

Ik heb aan de fam. Nouri ge-
vraagd om een interview bij hen 
aan huis. Want ik vind het een 
unicum dat zowel vader Nouri, 
als alle drie zonen als spelers, 
actief waren en zijn bij OVC. 
Want voor spelers van “ buiten “ 
is daar geen voorbeeld van.
De familie komt uit Iran. Vader is, 
als eerste, in 1990 naar Neder-
land gekomen.
Hij heeft in Lienden en Leme-
lerveld gewoond. In die laatste 
plaats maakte hij kennis met 
Ommen. Toen was het voor hem 
duidelijk dat Ommen de woon-
plaats moest worden, als hij zijn 
gezin over zou laten komen. En 
dat vond plaats in 1992.
Het gezin is inmiddels helemaal 
ingeburgerd en alle zonen, Ali, 
Shahin en Damon hebben werk.
Hoewel alle Nouri`s voetbal 
technisch een voldoende halen, 
is Damon toch wel het meest 
talentvol. Dat heeft hij niet alleen 
bij OVC geetaleerd, maar ook bij 
een 5 tal andere verenigingen, nl. 
T.w. PEC, BeQuick, Lingen, SCD 
en met 3 jaar, het langst bij KHC.

Gelukkig is hij nu weer terug 
gekeerd in de moederschoot, 
het afgelopen seizoen werd ik 
met hem herenigd bij het zater-
dagteam. Nog even een tweetal 
anekdotes: Toen ik Damon vroeg 
of hij wel eens iets van discrimi-
natie had gemerkt, antwoordde 
hij: Och, iemand heeft me wel 
eens Turk genoemd, maar zo te 
horen zat hij daar niet mee. En zo 
hoort het ook.

Bovenstaande gaat over de man-
nen Nouri, maar daarmee doe ik 
mevrouw Nouri te kort. Zij heeft 
bij het All-in toernooi een actie-
ve rol gespeeld, als één van de 
vereiste dames.

Als lid van het jeugdbestuur, blijft 
mij niets anders over om zelf nog 
een ultieme poging te wagen. 
Maar ook ik word geconfronteerd 
met stuk geslagen lampen en 
WC potten in kleedkamers.
Tijdens een bosloop worden de 
rood-witte linten  verplaatst, 
spelers komen daardoor op 
diverse plaatsen uit, maar niet 
over de geplande eindstreep.
Hoe pak ik dit aan? Ik besluit om 
niet bij ouders te gaan klagen. 
Nee, ik geef de daders de ge-
legenheid om zelf de schade te 
herstellen. Gelukkig, het werkt.

Voetballend heeft het team zeker 
mogelijkheden, niet in het minst 
door de inbreng van spelers van 
het AZC. Neem Mark Sombari. 
Hij heeft aangegeven dat hij op 
1 januari van een bepaald jaar 
is geboren en daardoor kan hij 
nog bij de B-junioren acteren. Al 
oogt hij tamelijk volwassen. Mark 
heeft geprobeerd hierna hoger 
op de ladder te voetballen. Eerst 
bij Rhoda Raalte en later nog in 
België.
En ook een speler met veel 
kwaliteiten, al was het alleen om 
zijn lenigheid, is Patrick. Met 
de klemtoon op de laatste let-
tergreep, want hij komt uit een 
Frans sprekend Afrikaans land.
Patrick heeft zich later in Zwolle 
verdienstelijk gemaakt als sociaal 
werker, maar toch is hem uitein-
delijk geen asiel verleend.
En dan is daar Iwan, die al gauw 
de bijnaam “de Verschrikkelijke“ 
krijgt. Ik meen me te herinneren 
dat hij uit Oezbekistan kwam. Hij 
speelt rechts achter en probeer 
daar maar eens langs hem te 
komen. Een verhaal apart is Su-
leiman. Die komt pas laat bij het 
team. En dat in het 2de jaar, toen 
de B`s op kampioenskoers lagen.
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OVC ’21 100 JAAR 

Hoe wordt je lid bij OVC ’21?
In de jaren 70, toen ik circa 7 jaar was, waren 
Dries Bult, Bernard Habers en Evert Daman 
degenen die bij je langs de deur kwamen om 
je lid te maken van V.V. Ommen. Dat is jaren zo 
geweest. Bij mij was het net even iets anders 
want mijn vader zei op een gegeven moment 
in oktober toen ik jarig was. “A.s. zaterdag mag 
je naar de voetbal toe”, zei hij. Ik vroeg “hoe zo 
dan, hoe kan dat dan?” Mijn vader zei 
vervolgens “Ome Bernard hef oe lid emaakt”. 
En zo kwam ik bij de F-tjes te voetballen bij V.V. 
Ommen met Peter v.d. Sar, Jan Huizing, Marco 
Puma etc.

Bernard had overigens een goed oog 
voor ledenwerving. Zijn dochter Annie had 
verkering met Gerard Kleinheerenbrink 
uit Slagharen. Gerard wou wel graag met 
zijn dochter trouwen waarop Bernard zei: 
“Alleen als je bij V.V. Ommen onder de lat 
gaat staan geef ik toestemming”. 
En zo geschiede.

In de Zeeheldenbuurt groeide ik zelf op, 
dat was, naast de Kweekvijver 
(Friesendorpstraat e.o), ook een goede 
leverancier van V.V. Ommen. Voetballers 
als Erik v.d. Heide, Ruud Masselink, Eric 
Logtenberg e.d. kwamen uit de Kangaroe-
buurt zoals wij de Zeeheldenbuurt noem-
den; “Hoge sprongen en lege buidels.”

“Als hij nog één keer in de tuin komt dan 
steek ik hem lek”. 

Voetballen op straat of in de diepe kuil aan de 
Doormanstraat. Ook op de zondag voetbalden wij 
tezamen met OZC-ers zoals Johan Kollen, Gerrit 
Woertink, Jan Hallink e.d. Als wij slechts met een 
paar man waren dan speelden wij op de hoek van 
de straat. Een kastje en een paar bosjes waren 
dan de doelen. Op een zondag speelden wij op de 
hoek van de Evertsenstraat. De bal vloog een paar 
keer in de tuin van Henk Steen (leider bij OZC en 
postbode). Wij sprongen snel over de bosjes om de 
bal tijdig uit het bloemenperk te halen, totdat Henk 
naar buiten kwam aan de voordeur. “Als hij nog één 
keer in de tuin komt dan steek ik hem lek”. 
Ik zei tegen Erik v.d. Heide en Jan Hallink: 
“Ik heb nog wel een lekke bal in de schuur liggen”. 
Zo gezegd en zo gedaan, de bal opgehaald en 
met een boogje exact over de heg geschoten en ja 
hoor. Henk kwam met een mes naar buiten om de 
bal lek te stekken. Zeiden wij: “Haha, hij is al lek!”. 
Boos trok Henk de deur dicht, maar nam de 
lekke bal wel mee. 

Z omaar een stukje over OVC ’21 vanaf 
ongeveer het 75-jarig bestaan. Destijds 
is ook een jubileumboek verschenen

dus om over die tijd wat te schrijven heeft 
niet zoveel zin, daar verwijs ik graag naar 
eerdere jubilea-uitgaven. Ik heb een aantal 
anekdotes in de ik-vorm geschreven omdat 
dat wat makkelijker is. Velen zullen het vast 
herkennen dus lees maar “wij” waar “ik” sta.
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Jeugdkampen
In de jaren 70 is V.V. Ommen begonnen met 
jeugdkampen. Voor zover ik weet grotendeels door 
de opbrengsten van de Activiteitencommissie 
gefinancierd en door enthousiaste leiders en 
trainers opgepakt. Het eerste voetbalweekend was 
“De Eskamp” in Lemele. Een geweldig weekend 
waar wij ontzettend van genoten hebben. Met de 
kleinsten tot en met D-C’s mochten wij mee naar 
deze kampeerboerderij. In die tijd zijn wij ook nog 
met v.v. Diemen en Sevenum (in totaal drie 
verenigingen dus) meerdere keren op 
voetbalkamp geweest. Onderlinge toernooien 
werden in die weekenden gehouden en dat ging 
jaren goed totdat op een keer in onze omgeving de 
jongens uit Diemen een are (100 m2) akkerbouw 
vernield hadden, schade HFL 600 en toen was de 
liefde over. Wij moesten meebetalen.  
Een aantal jaren later gingen wij ook als jeugd met 
z’n allen naar Kraggenburg. De kleinsten tot en met 
de A’s gingen mee. Boswandelingen/speurtochten, 
voetballen, alles deden wij samen. Behalve op de 
avond. Terwijl wij (eind lagere school) netjes in de 
avond Bingo zaten te spelen ging een groep B-ju-
nioren e.d. het dorp in. In die tijd mochten zij op die 
leeftijd al bier drinken en kwamen heel vrolijk in de 
nacht terug. Aangezien er ook een zwembad was 
op het kampeerterrein moest die op dat 
moment ook ingewijd worden. Allemaal de kleren 
uit en in hun nakie over het hek klimmen om een 
frisse duik te nemen. Hilarisch was dat één van de 
boys met zijn pimmelietes achter een punt van het 
hek bleef haken. Deze verhalen horen wij nog vaak, 
meestal op de donderdagavond training bij de 
derde helft.
Inmiddels een aantal jaren later zaten wij ook in de 
A’s met Henk Pasman als leider. Op naar Markelo 
en daar hadden wij een legertent opgezet. Een uitje 
was wellicht ook wel verdiend na twee keer achter 
elkaar kampioen te zijn geworden. De eerste dag 
was het meestal in de avond naar “Het wapen van 
Markelo”, een biertje drinken, wat eten, biljarten, 
darten en op de vrijdagavond meedoen met de 
polonaise als iemand getrouwd was. De polonaise 
ging vaak door het café en zo werden wij de zaal in 
gesleurd. Kregen ook dan een biertje dus iedereen

tevreden. Op de zaterdagavond steevast naar 
Dieka aan de Kruisweg toe. Zo’n grote discotheek/
zalencentrum hadden wij nog nooit gezien. 
Sommige mooie bierpullen gingen aan het eind van 
de avond, als souvenir, tussen de benen of onder 
de jas mee terug naar de camping.Mooi dat wij elk 
jaar in de jeugd een weekend weg gingen. Later 
werden dat dagjes uit naar Oranjestad of 
Wolvenspoor (bij De Bootsman) voor de kleintjes, 
Avonturenpark Hellendoorn voor iets ouderen etc. 
Al deze avonturen/kampen e.d. werden altijd col-
lectief voor alle jeugdspelers georganiseerd 
waardoor je ook de andere leden van de club 
leerde kennen.

Jubilea
Over het 75-jarig bestaan zou ik het niet hebben, 
maar ik vond de feestavond voor alle leden/vrijwilli-
gers bij De Hongerige Wolf zeer geslaagd alsmede 
de gehouden superverloting.
De jubilea daarna, 85 -90 -95 jaar waren ook mooie 
edities. Bij het 85-jarig bestaan hebben wij alle 
leden die meer dan 40 jaar lid waren naar voren 
gehaald om van Hans van Breukelen een speldje 
te krijgen. Sindsdien wordt elke nieuwjaarsreceptie 
aandacht besteed aan de 25-, 40-, 50-, 60-jarige 
jubilea. Het 90-jarig bestaan werd ook groots ge-
vierd. Met de receptie waarbij Johan Derksen op-
luistering gaf, het luchtballonnenfestival, wedstrijd 
tegen F.C. Twente e.d. Het 95-jarig bestaan was 
niet veel anders. Met de jeugd wedstrijden bezocht 
van PEC Zwolle, Heracles versus Feyenoord met 
4 bussen e.d. Mooi was zeker ook de historietocht 
langs alle velden waar OVC ’21 ooit had gevoetbald 
alsmede het bezoek van René v.d. Gijp. Het was 
een vol programma maar de moeite waard.
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Baron van Pallandt
Zoals algemeen bekend is Baron van Pallandt 
beschermeer van onze vereniging. Daar is in vorige 
jubilea-edities al aandacht aan besteed. Op een 
keer was ik op Regge-safari met Jan Steen en Wil-
lem Roerdink. De boot vaart dan over de Regge en 
ook langs Kasteel Eerde. Jan en Willem vertelden 
enthousiast over Baron van Pallandt en de geschie-
denis ervan. Op mijn vraag “Weten jullie waarvan 
de Baron beschermheer is in Ommen”. Was het 
antwoord nee. Heb ik ze vervolgens uitgelegd dat 
hij beschermeer van VV Ommen/OVC ’21 was en 
de achtergrond hiervan. Ze hebben mij beloofd dit 
in hun verhaal over de Regge/Eerde de volgende 
keren mee te nemen. Na controle bij andere groe-
pen is gebleken dat zij OVC ’21 netjes op dat punt 
uitdragen. Inmiddels zullen zij dat wel uitbreiden 
met het 100-jarig bestaan van de vereniging.

Ziekenhuisbezoek
Als bestuurslid had je in de weekenden bestuurs-
dienst en is het gebruikelijk dat je als bestuurslid 
meegaat om de club te vertegenwoordigen. 
Bij calamiteiten moet je dan ook optreden. Zo kom 
je ook in ziekenhuizen terecht na blessures. Zo een 
keer met Kris Bakker, na een gigantische botsing, 
en zo een keer met Koert Meertens (enkel) met 
ambulances naar het ziekenhuis in Almelo geweest. 
Gelukkig kon ik die na behandeling weer thuis 
afleveren in Ommen. 
Bij Freddy Marsman was dat anders. Na een 
hartstilstand waren de omstanders zeer alert en 
reanimeerden om toerbeurten. Gelukkig was de 
ambulance op tijd. Wij haalden zijn vrouw en kids 
van huis op en met gezwinde vaart via Vilsteren 
naar Zwolle. Bij Vilsteren vroeg ik nog aan Anja 
of ik niet te hard reed waarop ze zei “Kan mij niet 
hard genoeg gaan”. Dus met 160 km per uur over 
de Poppenallee. Gelukkig is alles goed gegaan 
en mocht Freddy na een aantal dagen weer naar 
huis. Inmiddels voetbalt Freddy al weer jaren bij de 
veteranen. Het was een ontzettend spannende dag 
in 2011…

OVC ’21, een club met meer dan twee doelen”
Dat OVC ’21 breder is dan een voetbalclub alleen 
is velen wel duidelijk. Door de jaren heen heeft OVC 
’21 niet alleen naast de voetbal veel activiteiten ont-
wikkeld, maar kent zij ook haar maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Een paar voorbeelden:
•  Een inzamelactie van Milan Heerdink 
    cs werd door OVC ’21 ondersteund ten 
    behoeve van de spierziekte Duchenne. 
•  Een inzamelactie en gift van OVC ’21 
    voor Roparun (palliatieve kankerzorg)
•  Een inzamelactie van Eric Wellenberg 
    en OVC ’21 voor de spierziekte 
    Myotone Dystrofie (MD)
•  Een inzamelactie en gift van OVC ’21 
    ten behoeve van Stichting Good Hope 
    (Oeganda-Mieke Steen). Zo maar een 
    paar voorbeelden wat onze club ook 
    zomaar doet. Alles onder het mom 
    “OVC ’21, een club met meer dan twee 
    doelen”. Deze uitdrukking staat 
    zelfs op OVC ’21-glazen gedrukt.

Tot slot
Ik had nog wel meer kunnen vertellen over 
spelmiddagen, spelregelwedstrijden o.l.v. Piet 
Oldeman, over Veteranen-uitje op Terschelling, 
Drieslag etc., maar meer ruimte heb ik niet. Jullie, 
u en ik, wij zijn OVC ’21. Van harte gefeliciteerd met 
het 100-jarig bestaan. Ik eindig graag met Hans 
Visscher zijn manier als hij zijn conferences eindig-
de zoals de “schoorsteenveger” of het “sexdiner”.

 “Ik dank u!”
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NULL-NULL!
Vanaf de begin jaren zestig was het mo-
gelijk om een gokje te wagen bij OVC.  Op 
24 februari 1957 ging de nationale TOTO 
van start en deze werd destijds georga-
niseerd door de KNVB. De bedoeling van 
de TOTO was van een speelronde van 
de ere- en/of eerste divisie de uitslag te 
voorspellen. Met een ééntje winst voor de 
thuisploeg of tweetje (gelijkspel) of een 
drietje winst voor de bezoekers, kon je 
aankruisen wat je verwachtingen waren. 
Voor de voetballiefhebber de kans om blijk 
te geven van je voetbalkennis en bij twijfel 
dan maar een gokje. Vooral in de begin-
jaren waren aanzienlijke geld bedragen te 
winnen. De club die meespeelde moest 
ingeschreven staan bij de KNVB. 
Bestuurslid Bertus Jansen (Hamsgoren) 
had iedere donderdagavond bij drukkerij 
Elpé zitting om de TOTO-formulieren in 
ontvangst te nemen. Dit werk van Bertus, 
die dit werk decennia lang heeft verricht, 
is op de Rotbrink overgenomen door 
OVC-bestuurslid Piet Westenbroek. 

Piet heeft dit vertrouwelijke werk in samen-
werking met Harriët Boschman-Siero op zich 
genomen, totdat het online inschrijven op wed-
strijden de papieren formulieren tot voltooid 
verleden tijd maakte!

Hoe vaak de juichkreet van alle dertien kruisjes 
goed in de Ommer huiskamer is gevallen is 
onbekend. Gezien de voetbalkennis die er in 
Ommen langs de kantlijn hoorbaar is, zal dat 
ongetwijfeld meerdere keren gebeurd zijn!!!
De TOTO, het gaf een ieder jarenlang de mo-
gelijkheid om de spanning van een speelrondje 
te verhogen en je bankrekening te verrijken 
middels een gokje! 
Het online gokken op wedstrijden heeft de 
charme van weleer verdreven. Op zondag-
middag met het TOTO-formuliertje voor je op 
schoot en wachten op de uitslagen. Om half vijf 
was daar via de KRO radio en later met Langs 
de Lijn de vertrouwde gearticuleerde markante 
stem van Frits van Turenhout .”Goedemiddag 
luisteraars hier komen de uitslagen van de 
vanmiddag gespeelde wedstrijden, Feyenoord 
-Ajax NULL -NULL”.
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Bijzonder Kaliber! 
In de 100 jaar van haar bestaan is er op allerlei onderde-
len een illuster rijtje op te stellen. Zoals van voorzitters 
bijvoorbeeld. Te denken valt aan Gerrit De Vries, Wim 
Andela, Dries Bult, Peter Kramer, Gerard Marsman, Jan 
Brinkman, Willy Klein Kromhof, Age Koster en Johan 
Otten.Of een rijtje trainers met de legendarische Ab van 
der Bend, Wim Adema, Herman van de Belt, Hennie Mel-
lema, Henk van Elsdingen, Hennie Haverkort, Age Koster 
en Freek Goeree.Nog een rijtje, nu met scheidsrechters. 
Wat te denken van Piet Oldeman, Hans Visscher, Evert 
Kothuis, Sander Schuldink(Capello), Jules de Fretes, Jan 
Schuurman, Cor Coenen, Willy Klein Kromhof, Age Kos-
ter, André Monninkhof en Bennie Zwakenberg. Allemaal 
voetballiefhebbers die zich verdienstelijk hebben gemaakt 
voor OVC. In deze opsomming springt er één OVC’er  
boven uit te weten Age Koster die in al deze geledingen 
zich heeft weten te onderscheiden. 

Age trad in 2003 aan als hoofdtrainer. Daarvoor was hij 
actief geweest als speler bij V.V. Lemelerveld en OZC. Bij 
de buren begon hij ook zijn trainerscarrière. Zijn kennis 
bracht hij ook in de praktijk bij clubs in de regio, o.a. bij 
S.C. Lemele en s.v. Nieuwleusen. Zijn oefenstof en coa-
ching maakten hem geliefd bij de spelers. Halverwege het 
seizoen 2005/2006 moest Age vanwege een 
werkgeversswitch zijn trainersloopbaan noodgedwongen 
beëindigen, het was niet meer te combineren. 
Oud OVC-trainer Herman van de Belt nam naadloos zijn 
taak over. In 2006 nam Age de voorzittershamer over van 
Jeroen Seisveld. Deze voorzittershamer moest hij ook 
vanwege zijn broodheer noodgedwongen opgeven. 
Het er half bij doen was geen optie, van afstand regeren 
bleek onmogelijk.

Het laatste decennium is Age op zowel zaterdag als zon-
dag actief als scheidsrechter. Zijn voetbalverleden gekop-
peld aan zijn rust en neutraliteit die hij uitstraalt maakt dat 
hij gezien en gerespecteerd wordt door de spelers, ook 
die van de tegenpartij. De naam Age Koster staat in al de 
drie bovenstaande rijtjes. Dit alles geeft aan dat we in de 
persoon van Age Koster te maken hebben met een man 
van een bijzonder kaliber!
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Dat Hans de club een warm hart toedraagt is 
als het intrappen van een open deur. Naast 
sponsor van tenues en tassen van enkele elf-
tallen regelt de Manus-van-alles ook het geluid 
bij feestavonden of bij speciale gelegenheden 
zoals het Witte Donderdag evenement of het 
All-In Toernooi.

KROEGBAAS HANS VAN 
LINGEN EN DE 
LIEFDE VOOR SPORTEN 
EN MUZIEK 

HANS VAN LINGEN

Als deejay heeft hij natuurlijk behoorlijk kaas gege-
ten van audio en geluid en vrijwel nooit wordt tever-
geefs bij hem aangeklopt. “Ach ja, een talent was ik 
niet. Mijn broer Henk-Bert heeft het eerste wel 
gehaald en Jan-Willem, mijn oudste broer 
heeft in het derde gevoetbald meen ik.
Pa heeft ook nog een balletje getrapt in Lutten en 
was in Ommen elftalleider. Ma was ook een fanatiek 
voetbalsupporter. Die heeft haar zonen besmet met 
het PSV-virus. “Hè… (ontsteltenis bij de intervie-
wer), PSV…, niet Ajax of Feyenoord? Vreemd. Nou 
ja, drie keer slikken en verder”. Zelf ben ik na de 
F-jes gestopt. Ik was te speels denk ik. Had andere 
interesses, maar ben wel vergroeid met de club.
Ging altijd met pa en ma mee voetbal kijken. Of nou 
ja, voetbal kijken…, ik was meer in de kantine te 
vinden. Snoep kopen. Of een beetje helpen. Glazen 
ophalen en zo. Haha, inderdaad, de horecamenta-
liteit zat er al vroeg in.” Bijna overbodig te zeggen 
dat ook rond het hoofdveld de naam van de 
Herberg prominent vanaf een reclamebord te lezen 
valt. Dat ontgaat niemand, want het bord hangt op 
de kop. 
“Ja, mooi verhaal”, grinnikt Hans. “Gerrit Kieft 
belde me op. Zullen we het bord op de kop han-
gen, vroeg ie. Doe maar joh zei ik en zo gezegd, 
zo gedaan. Bram Hoving helemaal in paniek. Die 
begreep er niks van en heeft het bord als de blik-
sem in de juiste positie laten draaien. En wij vervol-
gens weer terug op de kop. Nou ja, het valt goed 
op, haha.” Hoe je het ook wendt of keert, het mag 
duidelijk zijn dat OVC ’21 diep verweven zit in het 
DNA van de familie Van Lingen. 

W e stappen in de tijdmachine en stem-
men af op het jaar 2009. Hans van 
Lingen vult doordeweeks zijn tijd in de

bouwmarkt van vader Piet. Planken op maat 
zagen. Verf verkopen en boormachines de-
monstreren. In het weekend zet hij de rock-
kelder van zaal Dijk op stelten en maakt het 
publiek gek met stevige krakers en stampers 
van bands als Metallica, Korn en Iron Mai-
den. Kroeglopers in Ommen verkeren nog 
altijd in shock vanwege het overlijden van 
Hans Mulder, uitbater van de Herberg, het 
voetbalcafé van Ommen. Onder de 
clientèle veel lieden die de kleuren van OVC 
’21 hebben verdedigd. Het is niet 
overdreven te stellen dat de Herberg een 
veredelde clubkroeg is. Mulder heeft zelfs 
nog in het eerste elftal geacteerd. Deed zich 
gelden als dynamische middenvelder. “Het 
viel in die periode samen”, put ‘de andere 
Hans’ uit zijn grijze massa. “De bouwmarkt 
werd verkocht en Korbeld, de eigenaar van 
het pand, gooide een balletje op. Zo van: is 
dat niet wat voor jou. Ik dacht: waarom niet, 
laten we het maar proberen. In de tussen-
gelegen tijd heeft Freddy Lugers er ook nog 
een periode op gezeten, maar goed, ik zit 
nog steeds op de Herberg.” 
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Tijdens het gesprek weet Hans een paar keer met moeite een geeuw te onderdrukken. “Nee, niet uit 
verveling, de zware weken beginnen hun tol te eisen. Toen de corona uitbrak was het lange tijd doodstil. 
Alles viel weg. Koningsdag? We waren er klaar voor, maar alles zat potdicht. Ook voor het WK voetbal. 
Normaal hebben we een barstensvol plein. Nu niets. De Bissingh, zelfde verhaal. 
Na de versoepeling begon de vakantieperiode werd het wat drukker.
Zeven dagen in de week aan de bak. Maar het blijft behelpen, met al die restricties. Lastig, maar ja, nood-
zakelijk. We hadden vaak bandjes, maar dat is geen doen nu in coronatijd. En de dartcompetitie ligt ook 
stil. Wat dat betreft een naar jaar.”Het virus trok zeker een zware wissel op de horeca, dus ook voor de 
Herberg. “Gelukkig komt langzaam maar zeker de loop er weer in”, zegt Hans vermoeid maar opgelucht. 
“De aanloop is gemêleerd, van jong tot oud. Vroeger stond de Herberg bekend als OVC-café, maar dat 
is allang niet meer zo. Ik sponsor ook OZC en de volleybal. Iedereen moet binnen kunnen stappen vind 
ik.” Dus van 18 tot 81 iedereen welkom. “Nou…, ook daar iets onder en daarboven hoor”, zegt Hans met 
een glimlach gepaard aan een vette knipoog. “We willen laagdrempelig zijn. Een soort huiskamer van 
Ommen.” Hans heeft meer met autosport en muziek dan voetbal. Meer met Max Verstappen dan Lionel 
Messi. Maar, over keuzes gesproken, hoe kijkt hij aan tegen een fusie, waarbij OVC ’21 en OZC 
versmelten tot één club, een FC Ommen of iets dergelijks. “Dat zal best een lastig verhaal worden”, meent 
de BO-er (Bekende Ommer). “De naam en geschiedenis verdwijnt. Jammer, maar ik ben toch voor. Het 
lijkt onvermijdelijk. Beter één gezonde club, dan twee die maar wat voortsukkelen. Maar goed, het wordt 
volgens mij nog een hele toer om die twee bij elkaar te brengen. Er zullen ook best mensen afvallen, die 
het niet zien zitten. Drie plus vier is niet automatisch zeven.”   
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Eindeloos veel plezier in het spelletje 
Week in week uit werd op de zaterdagochtend met bloed zweet en tranen gestreden op sportpark de Rot-
brink. Niet zelden stegen er meerdere spelers boven zichzelf uit. Indien er toch wat gemakzuchtigheid in 
de ploeg sloop, werden we al snel weer met beide benen op de grond gezet door de technische staf. 
Al met al een top jaar. 

Toch had een aantal jongens wel in de gaten dat dit wel eens het hoogtepunt van onze nog prille carrière 
zou kunnen zijn. Even werd er overwogen om dan ook maar te stoppen maar omdat we eindeloos veel 
plezier in het spelletje hadden is dit gelukkig niet gebeurd. Onze prestaties bleven ook bij de betaald voet-
bal organisaties in de regio niet onopgemerkt. Onze keeper, Stefan Kortman en centrale 
middenvelder Jasper Broek sloten het seizoen erna aan bij FC Emmen en FC Twente. Het jaar erop in de 
D’s werden twee teams uit de E’s samengevoegd en de technische staf werd aangevuld door Milan 
Heerink. Milan ontfermde zich als leider over de was -en rijschema’s maar had met zijn coaching langs de 
lijn ook op zaterdag zeker zijn inbreng.

Voor ons was het altijd erg bijzonder om te zien hoeveel plezier Milan had om bij de voetbal betrokken te 
zijn. Het deed ons ook veel verdriet toen dit een aantal jaren later steeds minder kon. Het liefst hadden we 
hem ook nu nog elke week langs de lijn zien staan. Door een slopende spierziekte is Milan helaas veel te 
vroeg overleden. Aangekomen in het 100e jaar spelen er nog twee van de zeven jongens bij OVC ’21. 
We hopen dat dit seizoen net zo onvergetelijk wordt voor ons als het seizoen in 2004/2005.

Robin Meijerink en Lars Legebeke

DE BIJZONDERE JAREN VAN DE E2 
Seizoen 2004/2005 

N amens de jubileum commissie zijn wij (Robin Meijerink & Lars Legebeke) gevraagd om een stukje te 
schrijven over ons bijzondere jaar in de E2, seizoen 2004/2005. Onder de strakke leiding van Ton de 
Ruiter en Herman Kortman aangevuld door assistenten Martijn Ningbers, Paul Jutten, 

Eric Logtenberg en Patrick Seinen werd dit seizoen de treble gewonnen (twee keer kampioen op het 
veld en één keer in de zaal). De volgende namen maakten deel uit van het prijswinnende team: Stefan 
Kortman, Robin Meijerink, Joris Broek, Jasper Broek, Lars Legebeke, Stefan Willems, Olaf Logtenberg en 
Thomas de Ruiter.
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170

VOORZITTERS

Seizoen Voorzitter Klasse
     
1921-1922 W. Gort   
1922-1923 W. Gort 
1923-1924 J. ten Kate 2e NCV
1924-1925 JH. Fikkert 2e NCV
1925-1926 J.H. Fikkert 2e NCVB
1926-1927 J. Berends 2e NCVB
1927-1928 J. Berends 2e NCVB
1928-1929 J. Leeman 2e NCVB
1929-1930 J. Leeman 2e NCVB
1930-1931 J. Leeman 2e NCVB
1931-1932 J. Kruithof 1e NCVB

1932-1933 G. de Vries 2e NCVB
1933-1934 G. de Vries 1e NCVB
1934-1935 G. de Vries 1e NCVB
1935-1936 G. de Vries 1e NCVB
1936-1937 G. de Vries 1e NCVB
1937-1938 G. de Vries 1e NCVB
1938-1939 G. de Vries 1e NCVB
1939-1940 G. de Vries 1e NCVB
1940-1941 G. de Vries 1e NCVB
1941-1942 G. de Vries 1e NCVB
1942-1943 G. de Vries 4e KNVB
1943-1944 G. de Vries 4e KNVB

1944-1945 G. de Vries 4e KNVB
1945-1946 W. Andela 4e KNVB
1946-1947 W. Andela 4e KNVB
1947-1948 W. Andela 4e KNVB
1948-1949 W. Andela 4e KNVB
1949-1950 W. Andela 4e KNVB
1950-1951 W. Andela 4e KNVB
1951-1952 K. den Otter 4e KNVB
1952-1953 E. Lambers 1e afd. Zwolle
1953-1954 G. Veldhuis 4e KNVB

1954-1955 G. Veldhuis 4e KNVB
1955-1956 H.J. Verheyen 4e KNVB
1956-1957 H.J. Verheyen 4e KNVB
1957-1958 A. v.d. Wal 4e KNVB

1958-1959 A. v.d. Wal  4e KNVB
1959-1960 F. Gankema  3e KNVB
1960-1961 F. Gankema  3e KNVB
1961-1962 J. Kruithof  4e KNVB
1962-1963 A.J. Bult  4e KNVB
1963-1964 A.J. Bult  4e KNVB
1964-1965 A.J. Bult  4e KNVB
1965-1966 A.J. Bult  1e afd. Zwolle
1966-1967 A.J. Bult  1e afd. Zwolle
1967-1968 A.J. Bult  1e afd. Zwolle

1968-1969 A.J. Bult  4e KNVB
1969-1970 A.J. Bult  4e KNVB
1970-1971 A.J. Bult  4e KNVB
1971-1972 A.J. Bult  4e KNVB
1972-1973 A.J. Bult  1e afd. Zwolle
1973-1974 L. Jonker  2e afd. Zwolle

1974-1975 P.G. Kramer  1e afd. Zwolle
1975-1976 H. Wanningen  1e afd. Zwolle
1976-1977 H. Wanningen  4e KNVB
1977-1978 H. Wanningen  3e KNVB
1978-1979 H. Wanningen  3e KNVB
1979-1980G.   G.A. van Elburg 4e KNVB
1980-1981 G.A. van Elburg 1e afd. Zwolle

1981-1982 P. de Boer  1e afd. Zwolle
1982-1983 H. Wanningen  1e afd. Zwolle
1983-1984 H. Wanningen  1e afd. Zwolle
1984-1985 H. Wanningen  1e afd. Zwolle
1985-1986 P.G. Kramer  1e afd. Zwolle
1986-1987 P.G. Kramer  1e afd. Zwolle

1987-1988 P.G. Kramer  1e afd. Zwolle
1988-1989 P.G. Kramer  1e afd. Zwolle
1989-1990 G.J.J. Marsman 4e KNVB
1990-1991 G.J.J. Marsman 3e KNVB
1991-1992G. J.J. Marsman    3e KNVB 
1992-1993 G.J.J. Marsman 3e KNVB
1993-1994 J.H. Brinkman  2e KNVB
1994-1995 J.H. Brinkman  3e KNVB
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2009-2010 W. Klein Kromhof 5e KNVB
2010-2011 W. Klein Kromhof 5e KNVB
2011-2012 W. Klein Kromhof 5e KNVB
2012-2013 W. Klein Kromhof 4e KNVB
2013-2014 W. Klein Kromhof 4e KNVB
2014-2015 M.J. Neppelenbroek 4e KNVB
2015-2016 M.J. Neppelenbroek 4e KNVB
2016-2017 M.J. Neppelenbroek 4e KNVB
2017-2018 M.J. Neppelenbroek 3e KNVB
2018-2019 G.A.J. Habers  4e KNVB
2019-2020 G.A.J. Habers  4e KNVB
2020-2021 G.A.J. Habers             4e KNVB

1995-1996 J.H. Brinkman  4e KNVB
1996-1997 J.H. Otten  5e KNVB
1997-1998 J.H. Otten  5e KNVB
1998-1999 J.H. Otten  5e KNVB
1999-2000 J.H. Otten  5e KNVB
2000-2001 J.H. Otten  5e KNVB
2001-2002 J.H. Otten  5e KNVB
2002-2003 J.H. Otten  4e KNVB
2003-2004 J.H. Otten  5e KNVB
2004-2005 J.G. Seisveld (wnd) 5e KNVB
2005-2006 J.G. Seisveld (wnd) 5e KNVB
2006-2007 A. Koster  5e KNVB
2007-2008 J.G. Seisveld (wnd) 5e KNVB
2008-2009 W. Klein Kromhof 4e KNVB

Staand v.l.n.r. Willy Kleinkromhof, Johan Otten, Age Koster, Michel Neppelenbroek en 
Gerard Marsman. Vooraan v.l.n.r. Jeroen Seisveld, Peter Kramer en Jan Brinkman 
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SCHOOLVOETBAL
De 2e woensdag in april; het is toch zo’n belangrijke dag.

Het zal een jaar of wat na de Tweede Wereldoorlog zijn geweest. Wijlen Hans Visscher begon met het 
uitnodigen van scholen uit de buurtschappen van Ommen om wedstrijdjes tegen elkaar te spelen. 
Visscher introduceerde het fenomeen schoolvoetbal, dat begon op een weilandje in Varsen. Hij stelde bij 
de lagere scholen zelf teams op. Nog steeds wordt het schoolvoetbaltoernooi gehouden, dat al jaren zijn 
naam draagt maar in 1959 werd overgenomen door OVC’21.

Historische Kring Ommen. Stadsomroeper Hans Visscher 
(1930-2009). Visscher was ook jarenlang klokkenluider in 
Ommen, baantjes die hij van zijn vader had overgenomen. 
Nadat de klokken een automatisch luidsysteem kregen 
was Visscher klokkenluider af. Als stadsomroeper was 
Visscher actief in de zestiger en zeventiger jaren, 
wanneer er vleesverkopen waren van de noodslachting 
aan het Molenpad.

Na het opstarten van het schoolvoetbal bij v.v. 
Ommen, onder auspiciën van de KNVB, is Evert 
Daman in de organisatie gekomen met Henk Woer-
tink en René Pillen. Later kwamen voor de laatste 
twee Johan Willemsen en Gerard Habers in de 
plaats. De toen ontstane formule is heden ten dage 
nog steeds de basis voor het prachtige evenement. 
Het grootste schoolsportevenement van Ommen!!!

Door de jaren heen kreeg het schoolvoetbaltoernooi steeds meer allure. Vijf teams werden tien teams, tien 
werden er vijftien en de laatste jaren was het aantal teams  ruim 30. Door de jaren heen kwamen er ver-
anderingen. Ook de meisjes gingen deelnemen met 7-tallen. De organisatie van het schoolvoetbal heeft 
jarenlang kunnen bouwen op vaste krachten, rotsen in de branding zo je wilt. In de loop der jaren waren 
het verschillende namen die in wisselende samenstelling het evenement vormgaven.

Jubilea 
In de loop der jaren kwamen er jubilea. Voor de 40e keer, voor de 50e keer. De 50e keer betekende het 
afscheid van sportpark De Rotbrink, de regiofinales werden georganiseerd. Toen 5 jaar geleden OVC ’21 
95 jaar bestond organiseerden we de jeugdvoetbaldag met zelfs de districtsfinales van het schoolvoetbal.
De mooiste ontwikkeling van afgelopen jaren is het ontstaan van een pupillenschoolvoetbaltoernooi. Waar 
het “hoofdtoernooi” altijd georganiseerd werd voor groepen 7 en 8, zag in 2016 een pupillentoernooi het 
licht voor de groepen 3/4 en 5/6. 
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organiseren in het vooruitzicht, heeft de huidige commissie er 
helemaal zin in. Op dit moment vormen Hans Mensinga, Renske van 
Ommen en Mark Sikkes het bestuur van het schoolvoetbal, het groot-
ste sportevenement onder scholieren in Ommen. 
Zij worden ondersteund door Henk Pasman, Cor Coenen en Johan 
Maasse. Ook prepareert het klussenteam van OVC ’21 nog steeds het 
sportpark en (zeker niet minder belangrijk) houdt ook de boel schoon. 
Nog steeds wordt er gebruik gemaakt van het onderkomen en 
velden van onze zaterdagburen en jeugdpartner voor het toernooi. 
Nog steeds maken we gebruik van een aantal bijdragen uit de plaat-
selijke (en zelfs regionale) middenstand. En ook nog steeds drijft het 
toernooi op de vele vrijwilligers. Denk hierbij aan de bemensing van 
het clubhuis, de scheidsrechters, maar ook bijvoorbeeld alle leiders 
van de scholen. Enkele dagen voor de 100e verjaardag van OVC is het 
dan weer zover. Een nieuwe editie van het prachtige evenement dat 
wijlen Hans Visscher zo prachtig uit de grond heeft gestampt. 

Een waanzinnig groot toernooi 
Toen na 2018 de handen ineengeslagen werden 
ontstond er een waanzinnig groot toernooi met meer 
dan 80 deelnemende teams in de leeftijdscategorie 6 
t/m 12 jaar. Prachtig.Triest was het dan ook dat na 61 
opeenvolgende edities van het formele schoolvoetbal-
toernooi en ruim 70 jaren aaneengesloten voetballen, in 
2020 omwille van het Coronavirus editie nummer 62 met 
een jaar uitgesteld moest worden. Hopelijk is jubile-
umjaar 2021 ons gunstig gezind en kunnen we bij 100 
jaar OVC ‘21 alsnog de 62e schoolvoetbaleditie spelen. 
Ongetwijfeld zullen we de naweeën nog 
ervaren, maar met een regionale finale die we mogen 
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“Maar met een 
regionale finale die we 
mogen organiseren in 

het vooruitzicht, heeft 
de huidige commissie er 

helemaal zin in.” 
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V.l.n.r. Rene Pillen, Gerrit Kieft, Hans Visscher, 
Henk Pasman en enkele jeugd spelers. 
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HARRY VAN DER GRAAF
Meer dan een verzorger 

Toch was OVC ’21 niet de eerste verzorgersactivi-
teit van de oud-medewerker van Postkantoren BV. 
Daarvoor was Harry begonnen als masseur bij de 
tennisvereniging in Ommen en daarna drie jaar 
verzorger bij voetbalvereniging WVF in Westen-
holte. Na WVF werd hij gevraagd door de volley-
baldames van VOLCO, die destijds op eredivisie-
niveau speelden. Tegen zoveel vrouwelijke charme 
kon Harry natuurlijk geen ‘nee’ zeggen. Gedurende 
acht seizoenen maakte Harry de bloeiperiode van 
VOLCO mee, met als bonus uitstapjes voor 
internationale wedstrijden naar Polen, Oostenrijk, 
Oekraine en Belgie.
Na acht jaren VOLCO en een jaartje rust werd Harry 
benaderd door OVC ’21, waar op dat moment Jan 
Bos de trainer was, die werd opgevolgd door Dick 
Runherd. Toen Dick Runherd later trainer werd van 
sv Zalk ontstond daar door ziekte een probleem 
met de verzorging van spelers. Harry werd ge-
vraagd om enkele wedstrijden in te vallen, daarna 
om te blijven tot de kerstdagen en inmiddels is hij 
voor het achtste seizoen verzorger van sv Zalk. Een 
duobaan zogezegd!

Naast de verzorgersrol bij OVC ’21 en sv Zalk is 
Harry ook verzorger bij de KNVB District Oost in het 
kader van het jeugdplan Nederland. Daar neemt 
Harry de verzorging op zich tijdens trainingen en 
wedstrijden van de jeugd onder 11, 12, 13 en 14.

Ondanks dat hij reeds een aantal jaren gepensio-
neerd is, is hij dus nog steeds heel actief. Het mooi-
ste aspect van het verzorger zijn, vindt Harry de 
omgang met jonge mensen. Daardoor blijf je op de 
hoogte wat er bij de jongeren leeft, bijvoorbeeld op 
het gebied van muziekstromingen of schoolkeuzes.

Trainers door de jaren heen 
Gedurende zijn tijd bij OVC ’21 heeft Harry een 
groot aantal trainers meegemaakt. Met de meesten 
kon hij prima overweg en had hij een hele goede 
band. Hij loopt ze allemaal kort langs: 
Dick Runherd was een hele fijne sociale trainer. 
Michael Dikken was een hele goeie trainer. Hij had 
betaald voetbal gespeeld en daardoor waren de 
trainingen die hij wilde geven soms wat te hoog 
gegrepen voor het niveau van de spelers. Michael 
was zeer sociaal in de omgang met de spelers. Met 
Henry Zwinselman had Harry een prettige verstand-
houding; ze hebben ook beiden nog samen bij de 
KNVB gewerkt. Dat kon niet gezegd worden van 
Patrick Wijsman: zijn Zwolse karakter botste met 
zowel Harry in de rol van verzorger, als met andere 
geledingen binnen OVC’21. Hij heeft zijn eerste sei-
zoen dan ook niet afgemaakt. Met Nico Kats kwam 
een volledig andersoortige trainer bij de vereniging: 
enorm gedreven en één van de weinigen die een 
team in de rust helemaal op scherp kon zetten. Met 
Nico had Harry soms felle discussies, maar dat 
ging altijd op basis van wederzijds respect. 
Het laatste seizoen werkte Harry samen met de 
huidige hoofdtrainer Freek Goeree. 

Topspelers door de jaren heen 
Als Harry het heeft over topspelers dan gaat het 
niet zozeer over de kwaliteiten van een speler, maar 
veel meer over het karakter van een speler. Het 
zal dan ook geen verbazing wekken dat de eerste 
speler die hij in dit rijtje noemt Wouter Roerink is. 
Volgens Harry (en ook vele anderen) een onverzet-
telijke voetballer met altijd meer dan 100% inzet.
Ook Kay van ’t Zand heeft een wam plekje in zijn 
hart veroverd. Een echte OVC’er in hart en nieren, 
die ondanks zijn verhuizing naar Zwolle altijd bij 
OVC ’21 is blijven voetballen. Volgens Harry heeft 
Kay het absolute vermogen om de spanning in de 
kleedkamer eruit te halen als dat nodig is, met een 
kwinkslag of een relativerende opmerking. 
Topgozer !!

V erzorger zijn bij OVC ’21 is blijkbaar een 
uitstekend tijdverdrijf. Nadat Bert van der 
Veen in 2008 afscheid nam, na een jaren

lang dienstverband, werd Harry van de Graaf 
zijn opvolger en ook hij was gedurende tien 
seizoenen een zeer gewaardeerde kracht bin-
nen de Ommer zondagvereniging.
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Vanuit verzorgersoogpunt heeft Harry een zwak 
voor Alfons Fenijn. Een geweldig fijne vent die 
gedurende zijn loopbaan te maken heeft gehad 
met vele blessures. Maar altijd knokte hij zich weer 
terug in het elftal en toonde zich een geweldige 
teamspeler.Als laatste in het rijtje wordt genoemd 
Daan Zwinselman. Was al een goede keeper toen 
hij bij OVC ’21 kwam, maar heeft zich daar nog 
weer verder ontwikkeld met een verdiende stap 
hogerop naar Dedemsvaart als beloning. 

Verzorgersinzicht 
Als verzorger van diverse teams en soorten mensen 
kan Harry als geen ander een goed vergelijk maken 
tussen de verschillende groepen. Het grootste ver-
schil ziet hij tussen dames (VOLCO) en heren (alle 
voetballers). Zoals hij zelf zegt : “Voetballers zijn 
vergeleken met de volleybaldames toch wel pie-
pertjes”. Daarbij moet wel aangetekend worden dat 
de VOLCO-dames betaalde (semi)-professionals 
waren en de voetballers amateurs. Toch ziet Harry 
een voetballer niet snel doorspelen met een ernsti-
ge enkelblessure, wat ooit wel gedaan werd door 
een Amerikaanse volleybalster van VOLCO.
Daarentegen, zo zegt Harry, vergeten dames nooit 
wat er gebeurd is. Akkefietjes op trainingen of 
wedstrijden komen altijd een keer terug. Kerels 
schelden elkaar een keer verrot en soms geven ze 
een tik. Na de training drinken ze samen een biertje 
en daarna is het vergeten.Als verzorger beland je 
met enige regelmaat in meer serieuze gesprekken 
met spelers. Deze gesprekken waren bij Harry altijd 
100% vertrouwelijk. Als er naar de trainer gestapt 
moest worden dan vond dat altijd plaats in samen-
spraak met de speler. De speler wist altijd wat er 
gebeurde.Als vertrouwenspersoon had je soms ook 
echt toegevoegde waarde: In sommige situaties 
nam hij een speler in bescherming, omdat er achter 
het gedrag van die speler een ander verhaal zat 
dat de andere spelers niet kenden.  

Harry geeft aan een prachtige tijd bij OVC ’21 te 
hebben gehad. Toch is hij na tien seizoenen ge-
stopt. Harry legt uit waarom : “ Ik had het gevoel 
dat ik een beetje bij het meubilair ging horen. Ook 
vond ik dat de saamhorigheid in de spelersgroep 
achteruit ging en dat is een cruciale factor als je 
wilt presteren. Daardoor voelde ik me in mijn laatste 
seizoen steeds minder happy en uiteindelijk heb ik 
na lang wikken en wegen besloten te stoppen. Dat 
is overigens in goede harmonie gebeurd. Ik heb het 
shirt dat ik van de spelersgroep ontvangen heb nog 
steeds boven hangen”.
Nog steeds draagt Harry OVC ’21 een warm hart 
toe. Zijn betrokkenheid blijkt ook uit enkele verbe-
terpunten die hij naar voren brengt. Naar zijn me-
ning kan er flink verbeterd worden in de onderlinge 
communicatie, ook met betrekking tot JCO (Jeugd 
Combinatie Ommen). Daarnaast heeft hij het idee 
dat de recreatieve jeugd soms onvoldoende aan-
dacht krijgt in verhouding met de prestatieve jeugd. 
Ook de recreatieve voetballers zijn heel belangrijk 
voor een vereniging en mogen daarom niet verge-
ten worden.

Tot slot noemt Harry het belang van waardering 
voor de vrijwilligers. Hij vindt het jammer dat er on-
voldoende animo is om gewaardeerde krachten als 
Bertus Koggel en Johan Willemsen te ondersteu-
nen. Harry heeft zelf een tijd meegeholpen in “de 
onderhoudsploeg”. Hij vertelt dat ze de “rotzooi in 
de kleedkamer” na een zondagwedstrijd wel eens 
hebben laten liggen tot de eerstvolgende trainings-
avond, zodat de spelers zelf konden ervaren welk 
belangrijk werk de onderhoudsploeg verricht. In dit 
geval waren het tassen met natte kleding die waren 
blijven staan.
De mooie herinneringen overheersen echter. De 
mooiste herinneringen bewaart de voormalige 
OVC-verzorger aan de kampioenschappen van 
OVC ’21 op De Rotbrink. 
Toch heeft hij de overgang van De Rotbrink naar 
Westbroek omarmd, omdat, zoals hij zegt “de nieu-
we accommodatie een verrijking is van de sport-
voorzieningen in Ommen”.
Ook de oprichting van het G-voetbal is voor Harry 
een hoogtepunt, evenals de jaarlijkse deelname 
van de G-voetballers aan het All-In toernooi. 
Hij geniet altijd volop van het plezier van deze 
G-voetballers en de verbondenheid met de andere 
deelnemers. 

Het moge duidelijk zijn dat de titel “Meer dan een 
verzorger” voor Harry van de Graaf volledig op zijn 
plaats is.
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JCO of  toch nog FC Ommen
Hoe is het ontstaan?
Het is 2014 en OVC ’21 heeft anderhalf A team, 
terwijl buurman OZC tweeënhalf A team heeft. Hoe 
lossen we dat op. Het idee om van de twee halven 
en hele te maken leverde een elftal op. De voetbal-
lers maakt het niet uit, want ze speelden samen, 
zaten op dezelfde school en kwamen elkaar ook 
nog wel in de kroeg tegen. Omdat beide standaard 
A1’s zowel van de blauwen en gelen niet erg hoog 
speelden, werd het jaar erop alles op een bult ge-
gooid om sterker voor de dag te komen.
Ondertussen waren er bij beide verenigingen diver-
se mensen actief het kijken of er nog meer samen-
gewerkt kon worden bij de jeugd. Nou in 2016 werd 
JCO (Jeugd Combinatie Ommen) geboren. Volgens 
Hans Mensinga en Jan Warmelink , die er beiden 
vanaf het begin bij betrokken waren, kennen de 
meeste spelers alleen maar JCO. Waar speel je bij, 
is dat bij OVC of bij OZC. ,, Nee ik speel bij JCO”.  
En het gaat goed met JCO. Hans Mensinga is dik 
tevreden en wil meer. ,, In het begin is het altijd 
zoeken, aan elkaar wennen. Nu hebben we de boel 
goed op de rit en willen we met de jeugd hogerop. 
JCO 19 en JCO 17 spelen hoofdklasse, maar ons 
doel is toch wel om divisie te spelen. JCO 15 speelt 
zesde divisie, dus we zijn goed op weg. 

De kleuren van JCO 
In de clubkleuren van JCO is niks te vinden dat 
doet denken aan OVC of aan OZC. Volgens Jan 
Warmelink is dat prima. ,, Daar is weinig wanklank 
over geweest. De witte broek was even een twijfel-
geval, maar rood shirt, witte broek en zwarte kou-
sen, ja net als Manchester United”.
Alleen de Westbroek is nog geen Old Trafford. 

Hoe kijken jullie naar de fusie? 
Beide heren kijken daar een beetje sceptisch naar. 
Hans: ,, Die fusie kan JCO maken en breken. Kijk 
als zo’n fusie mis gaat, dan denk ik ook dat JCO er 
niet meer is. JCO is in 2016 voor drie jaar aange-
gaan en omdat er niemand bezwaar heeft gemaakt 
is deze stil zwijgend verlengd met drie jaar. Wat 
gaat er gebeuren: als de fusie door gaat is er niks 
aan de hand, maar gaat de fusie niet door, dan kan 
het zijn dat alles weer naar het oude gaat en dat 
moeten we niet hopen”.
Jan: “Ik heb het idee dat alles een beetje te snel 
gaat. OZC was vorig jaar 60 jaar, en OVC’21 dit jaar 
100 jaar. Dan kun je moeilijk gaan verkopen om dan 
twee maanden later te zeggen dat je samen gaat. 
Dat de voetballers naar de zaterdag gaan heeft 
natuurlijk wel mee geholpen, maar voor mij had het 
wel anders gekund”.
Hans: ,, Voor de toekomst is het prima dat er één 
grote club komt, je krijgt dan dingen wel makkelijker 
voor elkaar. Zoals vrijwilligers en sponsors”.
Jan:,, Je zult ook leden gaan verliezen want die wil-
len niet samen. Dat zijn dan wel meestal de oudjes, 
maar aan de andere kant kun je ook leden winnen. 
En op den duur moet in Ommen toch een stabiele 
tweede klasser kunnen spelen. Wil je nog hoger, 
dan zal er misschien met biljetten gezwaaid moeten 
worden. Het is hier nog geen Lemelerveld, waar 
veel meer clubliefde heerst dan in Ommen.”
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Jongens 019 - 2 

Hoeveel teams spelen er nu en hoe is de visie?
Het jeugdvoetbal nam de laatste jaren wat af, 
vooral de oudere jeugd hangt wat vaker de 
schoenen aan de wilgen. JO 19 heeft drie elf-
tallen, JO 17 vier en daar zit veel talent, want 
het team won onlangs van JO 19, JO 15 heeft 6 
elftallen, JO 13 4, JO12 4, JO 11 4, JO 10 5, JO 9 
5, JO 8 3 en JO 7 1, met twee meisjes team M 19 
en M17 komt het aantal op 40 teams.
Hans: ,, We willen naar een bepaalde visie toe die 
door de hele jeugdopleiding moet lopen. Natuur-
lijk kunnen we weleens iets ervan afwijken, maar 
er moet een duidelijk beeld zijn hoe we willen 
voetballen. Hoe zetten we druk en meer van die 
dingen. Daar moeten alle trainers mee werken”. 
Jan: ,, Voor iedereen moet er wat staan. Dat moe-
ten ze kunnen en niet te vergeten plezier hebben 
met elkaar. Het gaat goed en dat moeten we 
zo houden. Er gaat een heleboel goed, maar er 
zijn altijd dingen die beter kunnen”. Beide heren 
hopen dat de fusie niet de boel in de soep laat 
lopen. ,, Laten we positief blijven en vooral naar 
de toekomst kijken:.

Gooit de fusie roet in het eten?
Omdat OVC’21 nu op zaterdag speelt is er eigenlijk 
niks wat een fusie in de weg staat, maar er zijn nog 
wel enkele hobbels te gaan. 
We praten nu op 2 februari 2021 en op 8 februari 
2021 gaan ze bij OZC en OVC ‘21 online stemmen 
over de fusie. Deze fusie kan belangrijk zijn voor 
het jeugdvoetbal van Ommen, dus ook voor JCO.
Het wordt een nieuwe club (FC Ommen?) en gaat 
de jeugd ook met dezelfde naam de competitie in.  
Maar gooien ze bij OZC de pot dicht, dan trekt OZC 
zich ook terug uit JCO en gaan beide clubs weer 
verder met een eigen jeugd afdeling. Laten we 
hopen dat het verstand toch de doorslag geeft en 
dat het ouwe zeer bij de vuilnis wordt gezet. Anders 
is de jeugd weer helemaal terug bij af, wat natuurlijk 
ook zijn weerslag zal hebben bij de senioren, want 
de kwaliteit zal een stuk minder worden. Ook hier 
geldt, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Het 
zal toch zonde zijn met al dat werk wat o.a Hans 
Mensinga en Jan Warmelink en nog meer fantas-
tische mensen hebben gedaan, dat het allemaal 
voor niks is geweest. Laten we hopen op een ver-
standig besluit op 8 februari.
Als jullie dit boek lezen, zal het wel bekend zijn. 
JCO heeft veel gedaan ondanks een kort leven.
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OMMER AUTOMATEN
Het Bedrijf
Ommer Automaten werd in 1972 opgericht door Mans Zandman en Rien Steen. Beiden kwamen uit een 
andere bedrijfstak, en waren op zoek naar “iets nieuws”. Studeren op een universiteit was in die jaren 
geen optie, dus werd er een bedrijf in speelautomaten opgericht. Deze speelautomaten werden in eer-
ste instantie veelal geplaatst bij (locale) horecagelegenheden. Ook jukeboxen, flipperkasten en wat later 
videogames werden op die manier aangeboden en dat was voor die tijd vrij nieuw.

Stille Kracht achter OVC ’21

Door de jaren heen gingen de zaken steeds beter, met als gevolg een bloeiend bedrijf dat zijn 
hoofdkantoor in 1986 vestigde aan de Eskampweg in Ommen. In 2001 werd het huidige kantoor, ook 
aan de Eskampweg in gebruik genomen. Langs de wanden van de directiekamers in het prachtige pand 
staan alleen maar “overjarige” speelautomaten in alle maten, kleuren en soorten. Een prachtige weergave 
van de ontwikkeling van de speelautomaten in de loop van de tijd.

Van de twee eigenaren is Mans Zandman degene die het meest met voetbal heeft. Rien Steen houdt  
meer van motorrijden en tennis dan van voetbal. Mans heeft zelf in het verleden bij OZC gevoetbald. Dat 
kwam toevallig tot stand: de buurjongens van Woertink gingen naar OZC, en als vanzelf ging je dan mee 
naar dezelfde club. Een echt talent was Mans helaas niet. Hij vertelt: “Ik heb één keer reserve gestaan bij 
het eerste elftal. De toenmalige trainer Gerrit Ekkelenkamp hield een heel betoog hoe ik moest spelen en 
lopen. Vervolgens liet hij me de hele wedstrijd op de bank zitten”.

Sponsor van OVC’21 : waarom en hoe?
Een echte reden om OVC ’21 te gaan sponsoren 
was er destijds eigenlijk niet. OVC ’21 had eind 
80-er jaren “nieuwe” ambities, en als onderdeel 
daarvan werd een Business club opgezet. Via Eddie 
Driessen werd Ommer Automaten benaderd om 
mee te doen. Op die manier werd het bedrijf een 
belangrijke sponsor van OVC ’21. 
Om de ambities kracht bij te zetten werden Barry 
Hughes en de directeur van Beaphar Raalte, Henk 
Aa uitgenodigd op een businessclub avond. 
Barry Hughes hield een geweldige peptalk en Henk 
Aa gaf aan wat het verschil was tussen sponsoring 
van een goede amateurclub als Rohda Raalte, en 
van professionele sponsoring die Beaphar deed bij 
Roda JC. Daarna ontstond de grootste bloeiperiode 
van OVC ’21 met promotie vanuit de onderafdeling 
naar de 2e klasse KNVB onder leiding van eerst 
Herman van de Belt en daarna Henny Mellema. 
De start in de 2e klasse was prima : een 1-0 
overwinning in de eerste thuiswedstrijd en daarna 
een gelijkspel in Tubbergen. De euforie was groot: 
Gerard (Gait) Jansen zei: “ We stomen zo door naar 
de 1e klasse”. Daarna werden er echter niet genoeg 
punten meer gehaald, met degradatie als gevolg.

Vervolgens gingen enkele betere spelers naar 
andere clubs, en daarmee was de teloorgang 
ingezet. In die bloeiperiode werden er 
gastwedstrijden georganiseerd waaraan Mans en 
Rien goede herinneringen bewaren. Zo werd er 
gepeeld tegen KV Mechelen (uitslag 1-6, waarbij 
het OVC-doelpunt werd gescoord door Marco Puma 
met een prachtige stift) en Feijenoord (uitslag 1-2 
via een strafschop).De sponsoring door Ommer Au-
tomaten wordt door Mans betitelt als “sociale spon-
soring”. Het is bedoeld om iets terug te doen voor 
de Ommer gemeenschap. Een commercieel belang 
is er niet echt aangezien de meeste business niet in 
Ommen wordt gerealiseerd. 
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Hij speelt golf op de baan in Ommen en ziet dit 
zeker als sport. Zoals hij zelf zegt: “ Als je 18 holes 
gespeeld hebt op zaterdag dan wil je ’s avonds wel 
graag op de bank liggen, zeker als de derde helft 
van de golfzaterdag een gezellige was”.Ommer Au-
tomaten is tevreden met de activiteiten die door de 
Business club ontplooid worden. Deze geeft waar 
voor zijn geld. 
Met name de “Witte Donderdag” met gastsprekers 
uit de voetbalwereld vinden de beide heren een pri-
ma en mooi initiatief. Mans bewaart diverse goede 
herinneringen aan OVC ’21. Hij heeft er een aantal 
skivrienden aan overgehouden met wie hij nog 
steeds eens per jaar op de lange latten staat, zoals 
Erwin Marsman, Martin Nijhof en Berna Poelarends, 
en Jeroen Seisveld. Veel bemoeienis met trainers 
hadden Mans en Rien nooit. Met Herman van de 
Belt was er af en toe contact, en met Nico Kats kon 
je nog wel eens lachen omdat hij langs de zijlijn een 
vrij grote mond had. Als clubicoon noemt hij Hans 
Visscher, die daarmee model staat voor alle andere 
clublegendes die zich jarenlang in diverse rollen 
hebben ingezet voor OVC ’21.
Al 60 jaar geleden, bij de viering van het 40-jarig 
bestaan was Mans nieuwsgierig naar OVC ’21. Voor 
de viering was een grote tent opgezet waarin 
’s avonds de cabaretier Dorus (Tom Manders van 
“Er zitten twee motten…”) zou optreden. ’s Middags 
bij de soundcheck gluurde Mans door een kijk-
gaatje in de tent en begon spontaan Dorus toe te 
roepen. Toen deze vervolgens naar Mans toekwam 
was deze heel enthousiast over de aanstaande 
ontmoeting met de cabaretier. Dat veranderde ra-
zendsnel toen Dorus hem “een tik aan de bek gaf” 
omdat hij niet gediend was van dat geschreeuw.
Een andere mooie anekdote die Mans is bijgeble-
ven is de volgende: “ OVC ’21 moest een uitwed-
strijd spelen bij SVBO in Barger-Oosterveld. SVBO 
kon kampioen worden en het warme en koude 
buffet stonden al helemaal klaar. Tot ontsteltenis 
van alles wat SVBO was ramde Peter van der Sar 
vlak voor tijd een vrije trap in de kruising, waardoor 
de titel van SVBO een weekje uitgesteld moest 
worden”. 
Ommer Automaten is een sponsor die geen eisen 
stelt en zichzelf niet op de voorgrond plaatst. Wat 
Mans en Rien vooral belangrijk vinden zijn de vele 
goede herinneringen die zij aan meer dan 35 jaren 
sponsoring hebben overgehouden. 
Kortom : Een degelijke en trouwe partner 
waarmee OVC ’21 zich al vele jaren gelukkig kan 
prijzen!!

“Je moet ons zien als onderdeel van het leger 
vrijwilligers dat de vereniging ondersteunt. 
Daarin zijn wij net zo belangrijk als andere vrij-
willigers zoals bijvoorbeeld Sander Schuldink, 
die de lijnen op het veld kalkt. Zonder lijnen weet 
je niet wanneer het een ingooi of strafschop is”.
Het credo “wie betaalt die bepaalt” gaat zeer zeker 
niet op voor Ommer Automaten. Mans legt uit: “We 
betalen per jaar en willen geen enkele invloed; we 
doen het met name voor de gezelligheid. Als de 
vereniging zou besluiten om spelers te gaan beta-
len dan is Ommer Automaten niet bereid om daar-
aan mee te werken. Dat gaat in Ommen niet wer-
ken. De vereniging moet op eigen kracht proberen 
om hogerop te komen”. 
Ter illustratie van dit standpunt wordt de onder-
steuning van de zaalvoetbalvereniging In Ommen 
genoemd. Ommer Automaten is jarenlang sponsor 
geweest van deze vereniging die ook een 
aantal jaren de naam van het bedrijf heeft gehad: 
zvv Ommer Automaten. Mans heeft daar zelf ook 
een aantal jaren gespeeld, en heeft daar een 
prachtige tijd gehad. Toen de vereniging hogerop 
wilde werd de vraag aan Ommer Automaten ge-
steld of de financiële bijdrage omhoog kon. Dat 
was echter niet aan de orde. Vervolgens werd de 
vraag gesteld of Mans en Rien het erg vonden als 
er een andere hoofdsponsor kwam. Aangezien 
Mans toen zelf al niet meer speelde en veel leden 
die zij goed kenden inmiddels weg waren vonden 
ze dat geen probleem. Op dit moment worden de 
beide voetbalverenigingen in Ommen gesteund, 
en daarnaast activiteiten als Muziekfestival op de 
Vecht, het Bostheater en de Ommer Bissingh. 
Ook kleinere locale eenmalige initiatieven worden 
meestal wel ondersteund. Hoofdsponsor vindt 
Mans een overdreven titel. Hij ziet Ommer Auto-
maten meer als een onderdeel van de business 
club die een (belangrijke) bijdrage levert aan de 
kwaliteit van de vereniging. Zij staan dan ook liever 
wat op de achtergrond dan in het middelpunt van 
de belangstelling. Zoals Mans het formuleert: “ Wij 
zoeken vooral gezelligheid bij de club en drinken er 
graag een biertje bij de gezelligste barkeeper van 
Nederland, Carles Bemboom en zijn mede-kantine 
vrijwilligers. We betalen geen grote bedragen en 
we hoeven niet iedere keer in het zonnetje te wor-
den gezet. Af en toe een bloemetje is mooi”. Het 
zelf bezoeken van wedstrijden van het eerste elftal 
wordt vooral gedaan door Rien.Zeker nu het eerste 
elftal haar wedstrijden meer en meer op zaterdag 
afwerkt ontstaat er voor Mans een conflict met zijn 
andere hobby: Golf. 
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OVC lied: Op zondagmiddag

Op vaderlandse rustdag
Twee uur heit de klok

       De spanning is te snijden 
Hemd nader dan de rok

Wij leven voor het voetbal
Al bijna 100 jaar

Wij kunnen het niet laten
Wij kunnen het niet aan

Om zonder onze helden alleen te moeten staan
Wij leven voor het voetbal

Staan hier altijd voor u klaar

Op zondagmiddag weer en wind
Naar OVC met vrouw en kind
Je hoeft me niet te vragen

Of ik mee ga wandelen
Nee ik zal nooit veranderen
Je hoeft me niet te vragen

Oh oh OVC
We staan voor onze helden

Het korenblauw zit in ons bloed

Wij willen altijd hoger
Wij willen altijd best

Wij willen vooral  beter ja beter dan de rest
Wij leven voor het voetbal
Samen staan we sterk

Op zondagmiddag weer en wind
Naar OVC met vrouw en kind
Je hoeft me niet te vragen

Of ik mee ga wandelen
Nee ik zal nooit veranderen
Je hoeft me niet te vragen

Oh oh OVC
We staan voor onze helden

Het korenblauw zit in ons bloed

Oh oh oh

Kijk op YouTube:  OVC21-lied
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Verbindende Wolken
De lucht klaart op, het onweer heeft veel 
lawaai maar geen inslag veroorzaakt, kleine 
binnenbrandjes zijn op tijd geblust, verbinding 
wordt gezocht en gevonden! Mede dankzij 
een groep enthousiastelingen bestaande uit 
frontman Age Koster, Inge Eshuis, Marja Poe-
larends, Wim Merjenburgh, Dick Dunnewind 
en Rinus (Rien) Habers opererend onder de 
veelzeggende naam SAMEN VOETBAL OM-
MEN, wordt de animositeit die de boventoon 
voerde van Westbroek verdreven. 
Deze werkgroep heeft het allereerste initiatief 
genomen om te komen tot een fusie tussen 
OZC en OVC ‘21! Dit alles met de slogan 
Verblinden of ……. Verbinden! 
Inzet: het talent van 18 jaar moet zonder een 
keuze te hoeven maken voor Geel of Blauw 
door kunnen spelen in de nieuwe fusieclub.

De werkgroep slaagt in haar missie, de rust 
keert weer op Westbroek, en de besturen 
van OZC en OVC`21 vinden elkaar, met als 
resultaat dat er een ledenraadpleging onder 
de leden van OZC en OVC’21 heeft plaats 
gevonden. De uitslag is dusdanig positief dat 
mogelijk in navolging van het G-Voetbal, de 
jeugd (JCO) en het Walking football ook de 
senioren opgaan in een 
verbindende fusie.

Met de komst van de hoogste KNVB-baas 
Ommenaar Jan Smit moet het mogelijk zijn 
om alle plooien glad te strijken!  Een klus die 
alleskunner Jan Smit met verve kan klaren. 
De oud- Heracles voorzitter hanteert nl. de 
stelling één en één is geen twee maar drie! 
Er worden in augustus 2020 een achttal 
werkgroepen geformeerd. Deze worden 
aangestuurd door de stuurgroep bestaande 
uit de OZC-voorzitter Bertus Heuver, 
OZC-bestuurslid Jan Warmelink, de 
OVC-voorzitter Gerard Habers en OVC-be-
stuurslid Ronnie Huizing. De stuurgroep 
wordt geleid door Jan Smit als onafhankelijke 
voorzitter om de partijen de juiste koers te 
laten varen.

Virus Wolken!
Het voetbal maakt een korte herstart; op 4 
september komt SVV`56 (Sibculo) als eerste 
zaterdag opponent naar Westbroek. In de 
openingsminuut vindt Damon Nouri de 
vrijstaande Wilco Siertsema die de allereerste 
treffer op zijn naam schrijft! Het Covid-19 virus 
wat nog altijd rondwaart, doet het ergste 
vrezen! De gemeentelijke derby tegen SC 
Lemele is de laatste wedstrijd met publiek, dat 
ziet dat de dorpsclub met 3-0 te sterk is voor 
de “gemeentegenoot”. Op sportpark De 
Bijenkorf speelt OVC’21 haar laatste uitwed-
strijd tegen Tubantia, het levert een 2-2 gelijk-
spel op. Met de OVC doelpunten van Dennis 
ter Burg en Wilco Siertsema.

In de authentieke witte shirts met de magische 
V speelt OVC ’21 haar allerlaatste wedstrijd 
tegen ATC`65. Met het decor van een lege tri-
bune op de achtergrond, trekt ATC`65 dankzij 
twee treffers van Jasper Fabels de overwin-
ning naar zich toe! Damon Nouri, scoort op 10 
oktober 2020, dan nog onwetend, na honderd 
jaar het allerlaatste OVC-doelpunt. Na 4 
wedstrijden worden alle competities vanwege 
Corona stil gelegd en zullen ook niet meer 
worden hervat!!! Er volgen spannende en ook 
wel tumultueuze maanden waarin er bij velen 
de nodige emoties loskomen. 

Hier en daar gaan sommigen over de schreef. 
Het voetbal ligt alweer maanden stil door 
de corona epidemie; de anderhalve meter 
samenleving is nu al meer dan een jaar van 
kracht. Eind januari wordt er een avondklok 
ingevoerd. De jubileumcommissie van OVC’21 
had een prachtig gevarieerd programma 
samengesteld, echter ook hier was corona de 
grote spelbreker. Op 19 april 2021 onthulden 
Mieke Veurink van Crescendo en OVC’21 
voorzitter Gerard Habers een plaquette op de 
gevel van makelaarskantoor Salland Goed! 
De plaquette geeft aan dat op deze Cres-
cendo muziektent op 19 april 1921 door de 
Ommer jeugd OVC werd opgericht. Met als 
beschermheer van zowel Crescendo als OVC 
Baron Philip Dirk Van Pallandt.
Elkaar ontmoeten kan alleen online. Het straat-
beeld wordt gekenmerkt door het dragen van 
beschermende mondkapjes! 

Door deze omstandigheden zien OZC en 
OVC’21 zich genoodzaakt om de stemming 
over een mogelijke fusie alleen online te laten 
plaatsvinden. Op 8 februari terwijl Koning 
Winter regeert en Ommen bedekt is met een 
dik pak sneeuw, vindt deze online stemming 
plaats. De uitslag bij OVC’21 laat zien dat er 
statutair een tweede stemronde noodzakelijk 
is (minder dan 75% van het totale aantal leden 
heeft gestemd). De uitslag van OZC ligt twee 
weken veilig en vertrouwd bij notaris van Ben-
tum in de kluis. In Ommen blijft het gonzen 
hoe zal het aflopen, wat is de toekomst voor 
het voetbal en met name voor de jeugd!!! 

Maandag 22 februari was er bij OVC’21 een 
tweede en allesbeslissende stemronde; 
vanaf de klok van 10 tot 22.00 kon er online 
worden gestemd! Voetballiefhebbers uit het 
Vechtstadje kunnen de slaap maar moeizaam 
vatten en woelen onrustig van de ene op de 
andere zijde! Dinsdag 23 februari 2021 is de 
dag van de waarheid waarop de uitslag van 
de stemming bekend gemaakt wordt. Deze 
houdt veel voetballiefhebbers in een ijzeren 
greep: hoe gaat het verder op Westbroek, 
en komt er verbinding of……!!!

Met een zoomverbinding naar de achterban 
nam om 19.30 stuurgroep voorzitter Jan Smit 
het woord, en memoreerde aan het vele werk 
wat er zoal is verricht door de 8 werkgroepen. 
Hij sprak zijn grote dank uit over de prettige 
wijze waarop er door de verschillende 
werkgroep leden (OZC en OVC’21) is 
samengewerkt.

Daarna kwam notaris Jan Willem van Bentum 
aan het woord met de definitieve uitslag.  Bij 
OZC bleek meer dan 80% voor een fusie te 
zijn; bij OVC’21 waren de cijfers nog duidelij-
ker met ruim 88% voorstanders.
Een aangedane voorzitter Jan Smit moest 
vechten tegen de opkomende emotie die hem 
overmande. “Hier ben ik stil van” aldus de 
geraakte KNVB-baas.  OZC-voorzitter Bertus 
Heuver toonde zich een blij man met zoveel 
draagvlak, en OVC’21-preses Gerard Habers 
noemde de uitslag overweldigend.  “De 
jeugd is vanavond de grote winnaar “aldus 
Gerard Habers. Dinsdag 23 februari werd 
een historische avond; het voetbal in Ommen 
slaat een nieuwe weg in.Veel Ommenaren, 
vallen die komende nacht, in een diepe slaap 
en dromen van juichende en scorende FC 
Ommen spelers! 

Wolkenboog
OVC fuseert met 349 leden, waarvan Theo 
Boevenbrink 10-02-1939 het oudste en Lenn 
Roerink 13-08-2015 het jongste lid is.
Op zaterdag wordt er prestatievoetbal 
gespeeld; op zondag is het mogelijk om 
recreatievoetbal te blijven spelen. De uit Mep-
pel afkomstige trainer Yves Heskamp wordt 
de eerste hoofdtrainer van de FC Ommen. 
De leden mogen zelf een keuze maken voor 
de kleuren van FC Ommen door via een 
stemming een keuze te maken uit een aantal 
vooraf voorgestelde tenues.
Donderdag 1 juli 2021 wordt de officiële op-
richting datum van de Football Club Ommen.
De allereerste wedstrijd zal, als de coro-
na-pandemie is verdreven, gespeeld worden 
op de Paardeweide. Daar, in het lommerrijke 
Laarbos liggen de roots van zowel OZC als 
OVC’21. Met op de achtergrond een schit-
terende felgekleurde regenboog, gaat de 
voetbalreis van OVC’21 verder samen met 
zustervereniging OZC. Op een wolkenboog 
die zich spant van clubhuis De Treffer naar 
clubhuis De Spil. Tweeënzestig jaar voetbal 
van OZC en honderd jaar van OVC’21 pakt 
zich samen. Op deze wolkenboog zweeft 
FC Ommen verder door de tijd op zoek naar 
nieuwe uitdagingen op sportief gebied. 
De toekomst is voor de voetballende jeugd
uit Ommen. Dit alles met dank aan de helden 
van weleer die het voetbal in Ommen op de 
kaart hebben gezet. Het jaar 1921 was een 
memorabel jaar voor Ommen. Voor het eerst 
was er de mogelijkheid om voetbal te spelen 
bij één verenging. Nu, honderd jaar later in 
het jaar 2021, komt er opnieuw één 
voetbalvereniging.... FC Ommen.
Na honderd jaar verder zwevend naar geluk, 
met indachtig het gedachtengoed van Hartog 
de Levie die nu deze wens uit zou spreken.

“BREEK DE LUCHT, RAAK DE GRENS, 
OPEN DE TIJD, VIND DE MENS!”

Cultuur en historie OVC `21 Blauw -Wit.   

R. Habers.

   

Vervolg Zwevend naar geluk!

Jublileum album ovc' 21 ommen - origineel.indd   184 19-03-21   12:38Naamloos-28   180Naamloos-28   180 22-03-2021   13:5522-03-2021   13:55



185

Op sportpark de Rotbrink stond het houten 
clubhuis van Ommerse hockeyclub vlak 
achter het clubgebouw van OVC ‘21. Dat was 
mijn eerste kennismaking met de voetbalclub 
OVC. 
Toen ik een jong meisje was heeft Willem 
Roerdink me geïntroduceerd bij de hockey-
club in Ommen en ik ben kort daarna lid 
geworden. Hier heb ik heel wat jaartjes met 
erg veel plezier gehockeyd.
Ondanks dat ik niet meer in Ommen woonde 
kwam ik wekelijks op een fiets, geleend van 
de familie Bemboom, vanaf het station naar 
de Rotbrink om aan enkele jeugdteams hoc-
keytraining te geven. Het was toen der tijd 
heel normaal dat er wat OVC-voetbaljongens 
na hun eigen training nog “even” meededen 
met de hockey training. Het was heel gewoon 
en heel erg leuk. Zo ook het lenen van een 
stoel, een pion of even iemand die kon helpen 
met het sjouwen van het een of ander.  
Zo hoorde ik ook dat bij de oprichting van de 
hockeyclub, het OVC-clubhuis gebruikt is als 
onderkomen. 
M. Dalenoort zegt: “Inderdaad zijn wij enige 
tijd (rond eind 70 er jaren) te gast geweest 
bij OVC. Na de wedstrijden werd er nog een 
glaasje genuttigd, en bij speciale gelegen-
heden en vergaderingen mochten wij, na 
overleg met de zetbaas, gebruik maken van 
het clubhuis en kleedkamers van OVC” 
Toen de hockeyclub behoefte had aan een ei-
gen plekje hebben enkele OVC ers geholpen 
met het bouwen van het houten clubhuisje 
van MHCO. 
Het klinkt misschien heel gewoon maar ik 
vind dit uniek, dat de toch grote verschillen 
in sportculturen zo goed en zonder iets terug 
te verlangen, fantastisch goed met elkaar 
omgingen en elkaar hielpen waar nodig.  

Vele jaren later op het sportpark Westbroek, 
was het Rien Habers die mij vroeg of ik iets 
wilde betekenen voor zijn club OVC. Dat heb 
ik gedaan met het opzetten van het pupillen 
schoolvoetbal toernooi. Het leek me mooi 
dat kinderen van de basisschool al vanaf 
groep 3 en 4 mee konden doen met het 
leukste schoolsport toernooi van Ommen. 
Het schoolvoetbaltoernooi heeft ook een 
enorm lang verleden. Ik hou ervan. Tradities 
die al zo lang door vrijwilligers in de lucht 
gehouden worden, kan ik alleen maar erg 
veel respect voor hebben. Vooral het idee 
dat iedereen mee kan doen, of je nu goed of 
slecht bent, je hoort erbij en we maken er een 
mooie dag van. Het sprak me erg aan. 
Toen ik gevraagd werd om het verleden 
van OVC in beeld te brengen door middel 
van een jubileumboek heb ik daar ja tegen 
gezegd. OVC is een warme club met mensen 
die voor elkaar klaar staan. Niet alleen voor 
hun eigen leden maar ook voor anderen. Zie 
het verhaal over hun hockey buren op de 
Rotbrink. 
De afgelopen 1 ½ jaar heeft een 
enthousiastegroep mensen zich hard 
gemaakt om dit jubileumboek te realiseren. 
Met dit als resultaat! Het was een flinke klus, 
daar kunnen we rustig eerlijk over zijn. 
Mensen die artikelen hebben geschreven, 
teksten hebben gecorrigeerd, foto’s hebben 
gezocht en ingestuurd en ga zo maar door. 
Ik wil iedereen bedanken voor de vele tijd en 
energie die jullie hierin hebben gestoken.

Hopelijk heeft u met veel plezier gekeken, 
gebladerd, gelezen en genoten in en van 
dit jubileumalbum. 

Ciska 

Tot slot 

Jublileum album ovc' 21 ommen - origineel.indd   185 19-03-21   12:38Naamloos-28   181Naamloos-28   181 22-03-2021   13:5522-03-2021   13:55



Ommer Automaten B.V.

Seisveld Accountancy B.V.

Café Biljart De Herberg

Gerrit van Elburg

Carles en Dia Bemboom 

Strenkhaar B.V.

Gasunie

Serco Dakspecialisten B.V.

NeBoHa (Nederlandse Bouwstoffen Handel)

ALM Afbouwgroep B.V.

NL Investeert

Habershta

Kemerink Orthopedie B.V.

Sallands Goed

Jan Smit 

Smit en Legebeke Gerechtsdeurwaarders B.V.

Bloemenshop Ceintuurbaan Deventer

AMF Financiële Dienstverlening

Berna’s Hairfashion

Klussenbedrijf Roy Kampman

Kompanen Financiële Diensten

Autobedrijf Hermen Ruiter

Kampeerboerderij Arendshorst

Familie Mulder

Tegelhuys Ommen

Materieel Service Coevorden B.V.

Taxi Steen Ommen

Meijerink Automotive

Fralimar Holding B.V. 

Stichting Jan & Minie de Wilde Fonds

Boeve Afbouw B.V.

Schildersbedrijf Aalpol

Heracles Almelo

Muziekvereniging Cresendo Ommen

Prins Sport Ommen

Jouw Printshop

Resto Oco

Restaurant De Bootsman

Café Calluna

Mohocar Caravans

Autobedrijf Dunnewind B.V.

Familie Wellenberg

Wellenberg VetLab Consultancy

Ardesch Interiors/Living & Soul 

Mark Smit Kunsthandel B.V.

Autocentrum Cents B.V. 

Heuver Tyrewholesale 

Het 100 jarig jubileum van OVC ’21
wordt mede mogelijk gemaakt door: 
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