
Jubileum 85-jarig bestaan
Dinsdag 11, woensdag 12, donderdag 13 en dinsdag 18 april
19.00 uur Halve finales penaltybokaal jeugdteams 

Nadja Olthuis (o.a. keepster van het Nederlands elftal tot 19 jaar) en 
Mark Sikkes (keeper van ons 1e elftal) zullen het doel verdedigen. 

Vrijdag 21 april 2006
20.00 - 23.00 uur Receptie in clubhuis ’de Brink’ met als gastspreker 
 Hans van Breukelen

Sponsoren, BC-leden, gemeentebestuur, zusterverenigingen, leden van verdienste en 
ereleden zijn persoonlijk uitgenodigd. 
Tevens zijn onze leden, donateurs, e.d. natuurlijk van harte welkom op deze avond.
Opgave i.v.m. de organisatie voor 10 april a.s. bij onderstaande personen:
• Johan Willemsen tel. (0529) 45 34 81 e-mail  j.h.willemsen@hetnet.nl
• Bram Hoving tel. (0529) 45 64 37 e-mail  b.hoving@hetnet.nl
• Ingeborg van Eerden tel. (0529) 45 04 23 e-mail  hollak23@hetnet.nl
• Yvonne Huysman tel. (0529) 45 63 65 e-mail  ymchuijsman@gmail.com
• Erwin Marsman tel. (0529) 45 65 67 e-mail  erwinmarsman@hotmail.com
Let op: Geen opgave betekent in principe geen toegang!

Zaterdag 22 april 2006
10.00 - 15.00 uur Sportieve dag op sportpark ’de Rotbrink’ 

• 4 x 4 attack FC Twente voor E- en F-pupillen
• Behendigheidscircuit A-, B-, C- en D-junioren

 • Mix toernooi voor (oud) senioren 
met onder andere oud 1e elftal spelers van de teams uit 1974 en 1988 
en natuurlijk onze eigen blauw-witte helden.

16.00 - 17.30 uur Climax op sportpark ’de Rotbrink’ (hoofdveld)
• Finale penalty-bokaal
 met een zeer bekende scheidsrechter, die zijn sporen allang verdiend heeft.

• Prijsuitreikingen verschillende sportactiviteiten
• Trekking hoofdprijs (e 7.500,-) van de 
 super jubileumverloting
• Panna-demo met wereldkampioen panna Nelson de Kok

21.00 - 01.00 uur Grote feestavond in clubhuis ’de Brink’ met optreden van
 Ommer formatie ’Mooi zo’

Voor leden, vrijwilligers, donateurs en verder iedereen die OVC ’21 een warm hart toedraagt.
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OVC – v.v. Ommen – OVC’21
door Rinus Habers

OVC’21 bestond op 19 april dit jaar maar liefst 85 jaar. Een mijlpaal die niet onopgemerkt
voorbij mag gaan.
De redactie van H.K.O. en het bestuur van OVC’21 hebben mij daarom gevraagd een stuk
historie te schrijven over de geschiedenis van Ommens oudste sportvereniging. Aan dit verzoek
voldoe ik gaarne.

OVC’21 is mij thuis als jochie met de paplepel ingegoten en wanneer de brij dan smaakt en je
er groot mee wordt dan ontstaat er wederzijdse liefde. Mijn kennismaking met OVC begon op
het rustieke Laar, de verre geschiedenis daarvoor heb  ik tot mij genomen uit naslagwerk. Zelf
heb ik in het verleden bijgedragen aan de twee jubileumboeken die OVC rijk is. Vooral uit het
laatste jubileumboek, ter ere van het 75-jarig bestaan van toen nog
v.v. Ommen, put ik graag. De heer Dries Bult, erelid van OVC’21 heeft in dit mooie naslagwerk
op boeiende wijze driekwart eeuw Ommens voetbal beschreven.
In deze bijdrage zal ik de verrichtingen van het eerste elftal met haar trainers belichten omdat
zij toch het uithangbord, zo u wilt visitekaartje, van de vereniging zijn. Het gaat te ver om alle
bestuurders,  commissies, lagere elftallen, jeugdteams of damesteams mee te nemen want
dan kom ik papier tekort.
In de archiefkamer van HKO kan men alles vinden over het wel en wee van de blauw-witten
in oude “Voorzetten”, jubileumboeken en alle clubbladen (OVC-ers).
Gerrit Volkerink bewaakt namens HKO met veel gevoel voor historie ook het erfgoed van
OVC’21.
Rest mij namens alle OVC-ers HKO te danken voor de geboden ruimte.

Oprichting.
De voetbalvereniging OVC’21 werd op dinsdag 19 april tijdens een door enkele jongelui
bijeengeroepen vergadering in de muziektent op de Markt opgericht met de naam OVC,
Ommer VoetbalClub. Oprichters waren o.a. J.H. Fikkert (schoolmeester), G. Veurink
(gemeenteambtenaar), H.J. Lokin en H.C.H. Lokin (hotelhouders De Zon), H. de Levie
(slager), W. Gort (melkboer) en J.W. Siero (schilder). Maar liefst 26 personen werden die
avond OVC-er. Willem Gort werd de eerste voorzitter. Als beschermheer werd aangezocht
Baron Ph.D. van Pallandt van Eerde. OVC kreeg aan de Zeesserweg bij De Stekkenkamp
bij Lemmers dankzij de heer J. v.d. Boon een weiland dat dienst ging doen als speelveld. Een
jaar later verhuisde OVC naar de Zwolseweg, vlak voorbij Ada’s Hoeve. Het jaar 1923
bracht de
OVC-ers een echt speelveld, nl. de prachtige Paardeweide. Alle genoemde landerijen waren
toen eigendom van Van Pallandt. De clubkleuren waren geel-zwart, evenals de doelen. Dit
overeenkomstig de kleuren in het wapen van de OVC beschermheer en van kasteel Eerde.
De eerste trainingen werden gegeven door hopman Schaap, mogelijk geen man met een
voetbalachtergrond, maar wel gezegend met de kennis om het pad naar het doel te vinden.
Een indicatie; de OVC contributie bedroeg in die tijd 25 cent per maand.

In de beginjaren werden er slechts
oefenwedstrijden gespeeld totdat er met één
elftal (meer leden waren er niet) werd
deelgenomen aan de competitie 1923/1924
onder de vlag van de Noord Centrale
Voetbalbond (NCVB).
De eerste wedstrijd tegen Raalte ging nipt met
4-3 verloren wat toen niet onverdienstelijk was.
Vanaf 1924 organiseerde OVC grote
toernooien, o.a. de seriewedstrijden op 2e

Paasdag. Zo tegen de tweeduizend bezoekers
hadden deze datum vast in de agenda staan.

Van links naar rechts:
K. Ester, H. Steen, H. van
Aalderen, Gerard Veurink, H.
Bos, Hein Lokin sr.,
Joh. Siero, Herman Lokin jr.,
Willem Gort, Joh. Fikkert, A.
van de Kerkhof en Marinus J.
Gerrits.

1922
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Vanaf 1954 werd gestart met het Goede Vrijdag toernooi voor
zaterdagclubs. Dit bleef in stand tot 1974. Daarna volgde o.a.
nog het Schuurman Clubtoernooi. Heden ten dage is het gezellige
familietoernooi (All In) al meer dan 20 jaar een begrip bij de
voetballiefhebbers.

Het Laar.
In het seizoen 1929/1930 kreeg de club de beschikking over het
terrein in Het Laar (thans hertenkamp) waar OVC tot de
gedwongen verhuizing naar De Rotbrink in 1976 zou blijven.
Mooiere ligging voor een voetbalveld bestaat volgens mij niet. De
jutezakken uitgetrokken en wapperend in de wind om zwartkijkers
te weren. Op het veld 22 acteurs, bijgestaan door de arbitrage en
aangemoedigd door een fel en hartstochtelijke menigte.
In de rust werd de inwendige mens versterkt bij de snackwagen van de familie Hurink (ACO).
Voor ons jochies was er als je geluk had (lees: OVC voorstond), een dubbeltje van je vader
voor een rolletje zoute drop. De hoofdrolspelers werden door terreinknecht Hans Visscher
voorzien van warme thee. Na afloop wachtte de spelers altijd de koude kraan.
Het Laar, eigendom van de padvinderij, heeft OVC veel moois gebracht.
In 1934 werd het gehele terrein door de gebroeders Ekkelkamp met de schop geëgaliseerd.
Clubliefde was toen nog vanzelfsprekend. Voor 100 gulden was OVC voor een periode van
drie jaar eigenaar van het mooie Laar. Junioren betaalden een stuiver per week en senioren
een dubbeltje. Het aantal leden bedroeg dertig. Een kleine club die echter op Het Laar tot
grootse daden kwam.
In het seizoen 1930/1931 werd OVC voor de eerste keer kampioen van de 2e klasse. Vanwege
de grote werkloosheid in deze crisisjaren ging men op eigen verzoek weer een trapje lager
spelen. Doch deze klasse was OVC ontgroeid waardoor het in 1932/1933 alweer de
kampioensvlag kon hijsen.
In de seizoenen 1935/1936 en 1940/1941 kon de vlag wederom fier wapperen.
Groei kwam er langzaam. In 1938/1939 bracht OVC voor het eerst een tweede elftal op de
mat. Enkele OVC-ers wisten zich naast het voetballen ook op het papier te onderscheiden en
schreven de later zo bekende OVC Revue.

De oorlogsjaren
Tijdens de Tweede Wereldoorlog had OVC veel tegenslagen te overwinnen. Door de mobilisatie
kwam de vereniging krap in de spelers te zitten en werd er gespeeld in een noodcompetitie.
Ondanks de klappen die er vielen, werd er in 1940 een juniorenafdeling opgericht.
In 1944 werd de eerste officiële trainer benoemd nl. de heer Koeslag. Daarvoor waren het
vrijwilligers die het zweet bij de spelers naar boven haalden.
De Duitse bezetting kostte ook het leven van een aantal OVC-ers.
Een drietal Joodse OVC-ers, te weten H. de Levie, mede-oprichter en speler, J. de Levie en
J. v.d. Hoek. Zij werden in het najaar van 1942 op transport gesteld naar het concentratiekamp
Auschwitz. Het zou hun laatste reis zijn.
Tegenover het oude OVC terrein aan de weg door Het Laar, is kort na de bevrijding een bank
geplaatste ter nagedachtenis aan G. de Levie, voorheen secretaris van OVC en vader van de
eerder genoemde OVC-ers.
Niet onvermeld mag blijven het moedige verzet van veel OVC-
ers die met risico voor eigen leven in de ondergrondse actief
waren.

Nieuwe tijden – andere clubkleuren
In februari 1947 werd begonnen met de uitgave van een
clubblad onder de noemer “De Voorzet”. De inhoud was
voortreffelijk wat vooral te danken was aan redacteur Henk
v.d. Beek, een man met een prachtige hand van schrijven. Zijn
column “Bartje” was boeiend en pakkend. Helaas gingen de
kosten boven de baten uit en verscheen in 1950 het laatste
nummer. Alle exemplaren zijn dankzij de familie Lokin en de

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

1931

OVC inmiddels in de bekende
blauw-witte clubkleuren, 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.
Jan Makkinga speelde 27 jaar
onafgebroken in het eerste elftal
van OVC.

1948
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heer Bult nog te lezen bij uiteraard de HKO. De pennenvruchten van Henk v.d. Beek zijn nog
steeds het lezen meer dan waard.
Ook werd van clubkleuren veranderd. Het geel-zwart werd omgeruild voor het frissere blauw-
wit.

OVC – v.v. Ommen
Begin 1950 werd onder de bezielende leiding van Willem de Jonge een met riet gedekte
kleedgelegenheid gebouwd. Weliswaar met koud stromend water, maar daar werd je een
kerel van. (De hedendaagse jeugd zou er de neus voor ophalen en mekkeren al bij te lauw
water; de tijd heeft ze verwend.) Omkleden bij de familie Kuyt (toen Wiltvangk) en Hotel
Paping behoorde tot het verleden.
Tussendoor degradeerde het vlaggeschip in 1951/1952 maar maakte dat het seizoen erop
weer goed en nam het tweede elftal in de slipstream mee.
Om financieel de eindjes aan elkaar te knopen, werd in 1953 besloten om het groeiende aantal
zwartkijkers te weren door jutekleden langs het veld te hangen.
Ook een bron van inkomsten vormde de Paardensportdag welke door OVC op het feestterrein
van Stegeman werd georganiseerd. 5000 Bezoekers waren goed voor een netto opbrengst
van f 2100,— en een glimlachende penningmeester.
De koeien bleven niet achter en mochten in een defilé al hun schoonheid en goedgevulde uiers
showen.
Van geheel andere aard was het KNVB verzoek aan OVC om verwarring met OVC
(Oosterbeek) te voorkomen en de naam te wijzigen. Hierdoor ging OVC enkele decennia lang
als v.v. Ommen door het voetballeven.
De komst van trainer A. v.d. Bent uit Zwolle zorgde op voetbalgebied voor de
OVC-ers voor een voetbalcultuuromslag.
Het seizoen 1958/1959 werd op zondag 3 mei bekroond op neutraal terrein in Dedemsvaart.
Tijdens een ware thriller tegen EMMS werd een 0-2 achterstand omgebogen door treffers
van G. Jansen en G. Ekkelkamp. In de verlenging zagen de 2500 toeschouwers hoe spits
Ekkelkamp vallend de fraaie pass van A. Jalving binnenschoot.

Andere initiatieven
Dit grote sportieve succes was in 1959 aanleiding voor v.v. Ommen om op initiatief van de
heer F. Gankema het huidige clubblad “De OVC-er” uit te brengen.
Bij het 40-jarig bestaan telde v.v. Ommen 162 leden.
Het jaar 1960 gaat de geschiedenisboeken in als het begin van het zeer bekende en vermaarde
schoolvoetbaltoernooi voor lagere scholen. Sinds 1997, een mooi initiatief, vernoemd naar de
grondlegger van dit grootste sportevenement uit de gemeente Ommen, Hans Visscher.
Ondertussen wisselden degradaties en kampioenschappen elkaar af. Verantwoordelijk voor
de successen was de Almeloër B.G. Haghuis, een jonge ambitieuze trainer.
De vereniging begon te groeien en bracht vanaf 1966 vier elftallen uit in de competitie. Speelveld
De Paardeweide werd, door verhuizing van zustervereniging OZC naar de Haarsweg, ook
toebedeeld aan v.v. Ommen.
In deze tijd was v.v. Ommen regelmatig gastheer van betaalde clubs, o.a. PEC Zwolle, HVC,
Cambuur en NEC die in de padvindersboerderij hun onderkomen hadden ter voorbereiding op
het nieuwe seizoen. Als tegenprestatie voor het veldgebruik speelden deze betaalde matadoren
een oefenwedstrijd tegen de
blauw-witten.

Herhaling prestaties
Evenals de 10 jaar daarvoor kenmerkten de zeventiger jaren zich wat het eerste elftal betreft
door elkaar snel opvolgende pieken en dalen. Van 3e klasser KNVB tot 2e klasser afdeling
Zwolle. In het jubileumjaar 1971 gaf het 3e elftal de vereniging middels een kampioenschap
een passend kado.
Nieuwe successen kwamen er dankzij trainer Wim Adema uit Dedemsvaart. Maar liefst drie
keer zorgde hij ervoor dat de spelers op de boerenwagen gingen.
Door de schrijvende pers werden de mannen van Adema als “De Sallandse Paradepaardjes”
omschreven.
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De allerlaatste wedstrijd van v.v. Ommen op Het Laar was tegen Zuidwolde. Deze
kampioenswedstrijd werd met maar liefst 7-1 gewonnen. Tom Niens zette zijn handtekening
onder alle treffers.
V.V. Ommen verhuisde in 1976 van Het Laar naar De Rotbrink en ook clubcafé
Het Zwarte Paard werd omgeruild voor een eigen onderkomen, nl. clubhuis De Brink.
De winning mood zat er bij de Adema Boys nog vast in en het eerste seizoen Rotbrink bracht
wederom een kampioenschap. Het deed de pijn van het gemis van Het Laar verzachten. Wim
Adema staat in de geschiedenisboeken als meest succesvolle trainer.
Op 1 november 1979 overleed op 89-jarige leeftijd Baron Philip D. van Pallandt, vanaf de
oprichting beschermheer van OVC.
De prestatiegeschiedenis wat betreft het eerste elftal herhaalde zich wederom. Door verhuizing
en scholing viel een glorieus team uit elkaar. Het 60-jarig jubileum werd niettemin met 325
leden groots en passend gevierd.

Vilsteren
In de geschiedenis van OVC en v.v. Ommen zitten de voetbalactiviteiten van de Vilsterense
jeugd verweven. Geen enkele buurtschap of kerkdorp heeft zo haar stempel op de vereniging
gedrukt als Vilsteren. De drang om een eigen vereniging op te richten werd zo groot dat in
1981 v.v. Vilsteren werd opgericht. Een aderlating die v.v. Ommen in al haar geledingen
voelde. Doch de hechte vriendschapsband is onderling gebleven, daarvoor is de geschiedenis
te bepalend geweest,

Nieuwe ontwikkelingen.
De beginjaren negentig hebben zich gekenmerkt door een aantel nieuwe ontwikkelingen.
Shirtsponsors hebben hun intrede gedaan binnen de voetbal en vanaf 1983 ook bij v.v. Ommen.
Horeca Huzen en Sportiek sierden als eerste het blauw-witte tenue van v.v. Ommen.
Vanaf 1987 krijgt v.v. Ommen Ommer Automaten als hoofd en shirtsponsor. De heren Rien
Steen en Mans Zandman verbinden hun bedrijfsnaam aan v.v. Ommen. Een goed en gelukkig
huwelijk, zo blijkt tot op de dag van vandaag.
Voor de ingebruikname van de gebouwde tribune spelen de gebruikers van De Rotbrink ,
OZC en v.v. Ommen op 19 mei een openingswedstrijd. De aftrap van deze wedstrijd, die v.v.
Ommen met 2-0 wint, wordt door wethouder mevrouw A. Drijber verricht.
Ook is K.V. Mechelen , in die tijd een Belgische grootmacht, op De Rotbrink te gast. De
Ommenaren verweren zich, na lang met 1-0 voor te hebben gestaan (M. Puma), kranig, maar
gaan eervol met 1-6 ten onder.
De komst van Ommer Automaten zorgt ervoor dat er onder leiding van Zwollenaar
H. v.d. Belt weer sportieve successen komen. Het seizoen 1988/1989 wordt in Dedemsvaart
met promotie naar de 4eklasse beloond.
Op 6 mei 1990 gaat de echte kampioensvlag weer in top. Ruinen is het decor waar vreugdekreten
klinken na een spannende thriller die in 4-4 eindigde.
Ommenaar H. Mellema neemt in 1992 de scepter over en zijn jongens doen wat uniek zou
blijken. Ze bereiken namelijk op 31 mei 1993 de tweede klasse.
Op het veld van VKW (Westerbork) wint OVC met 2-0 van Veendam door treffers van K.
Bakker en E. Willemsen. Uit de rijke historie is dit de grootste mijlpaal ooit door een OVC-
team behaald. De te smalle selectie kon zich echter
niet handhaven op dit hoge toneel, maar dat er de nodige
klasse in dit elftal zat, bleek eens te meer toen op
zaterdag 14 mei 1994 Feyenoord op De Rotbrink te
gast was.
De Rotterdammers hebben de hulp van de
scheidsrechter nodig om vanaf de strafschopstip de
uitblinkende doelman A. Oldeman te verslaan. Een
afgeladen sportpark Rotbrink (3500 toeschouwers) ziet
hoe de Ommer jongens nipt met 2-1 verliezen. Grootse
prestatie.
Het vertrek van enkele prominente spelers leidde er
toe dat v.v. Ommen in 1996 terug bij af was.

Achterste rij van links naar
rechts:
H. Willems (grensrechter), Erik
Logtenberg, Bert van Veen
(verzorger), Peter van Eijk,
Hans Bakker, Lars Mellema,
Hans Mulder, Henk Bert van
Lingen, Erwin Vonderman, Fred
van Delden, Mans Zandman
(sponsor), Rinus Habers (leider)
en Rien Steen (sponsor).
Voorste rij van links naar rechts:
Staand Herman van de Belt
(trainer), gehurkt Marcel
Logtenberg, Wim van Ommen,
Eddy Daman, Peter van der Sar,
Marco Puma, Ron Huizing, Erik
van de Heide en Leon
Kleinheerenbrink (pupil van de
week).

1989
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v.v. Ommen - OVC’21
Het jaar 2002 werd een belangrijk jaar, maar niet alleen omdat het vlaggeschip via promotie in
Deventer De Gazelle in de nacompetitie versloeg en promoveerde.
Op initiatief van enkele leden kreeg de vereniging haar oprichtingsnaam terug met het jaar
van geboorte als toevoeging, OVC’21. Een passend eerbetoon aan de mannen van het
marktplein, de oprichters. Dirk Jan Brinkman scoorde onder de vlag van v.v. Ommen het
allerlaatste doelpunt uit een met links genomen vrije trap.

Memories
Veel OVC-ers zullen met weemoed aan de Rotbrink terugdenken, vooral zij die Het Laar niet
hebben gekend. Daar waar je eerste liefdesontmoeting met je club ligt, daar zijn memories het
dierbaarst. Voor mij persoonlijk was dat toch het ruisende Laar met zijn statige kastanjebomen.
Wanneer ik langs Het Laar fiets, voor mij het Wembley van Ommen, zie ik geen doelman
Benny Harbers of Evert Kothuis (Zwarte Panter), maar een snuivende hertenbok die fluimt
en ruikt naar bronstige vrouwtjes, startklaar om zijn territorium te verdedigen en het bestand
uit te breiden.
Achterin geen Wim Herbrink, Kroesjes, Jalvings en Meyerinks, maar rustig liggende
herkauwende hinden, alles onder controle een hecht blok vormend.
Op het middenveld geen Fokke Veenstra, Hassinks, Artsjes of Johan Willemsen. Nee, elkaar
verdringende jaarlingen die zich te goed doen aan de jonge grassprieten, ontsproten op de
vruchtbare kleigrond, hebben het middenveld stevig in de greep. Voorin geen Egbert Pasman,
Tom Niens, Gait Jansen, Gerrit Ekkelkamp of de legendarische Jan Makkinga. Nee, het zijn
elkaar opjagende jonge driejarige bokken die zich voorbereiden om bij de hinden te gaan
scoren, die je nu ziet.
Geen horde toeschouwers die door Dries Bult wordt geteld en door de sigaar (bolknak)
rokende Evert Daman van een toegangskaartje is voorzien.
Het zijn de kakelende kippen en kwakende eenden die voor rumoer en opwinding zorgen.
Het decor wordt niet meer Hans Visscher of Bernard Habers door het ophangen van de
jutegordijnen aan het oog onttrokken, maar is voor eenieder blijvend zichtbaar.
Zichtbaar zal sportpark De Rotbrink niet meer zijn in tegenstelling tot Het Laar. De buldozer
en slopershamer zullen alles wegvagen.
Bij clubhuis De Brink geen Henk Pasman, de jeugdleider der jeugdleiders, die de piepkleine
F-pupillen als een moederkloek opvangt en wegwijs maakt en ze ze het OVC-gevoel meegeeft.
Nee, op deze plek waarschijnlijk een grote autoshowroom waar een in maatpak geklede
verkoper met een vlotte babbel en een kop automatenkoffie de klant ontvangt om de Heilige
Koe aan te prijzen.
Bij de thuisdug-out geen coachende Peter Kramer, rustig aan zijn pijp lurkend het spel
analyserend. Of een naar voren gebarende coach Sander Schuldink (Capello) die zijn mannen
de aanval instuurt.
Dan de bezoekersdug-out, de herinneringsplek waar v.v. Ommen speler Peter van Eijk op 24
april 2000 tijdens de kampioenswedstrijd van het 3e elftal aan een hartaanval overleed. Straks
een plek waar mogelijk een wasstraat staat. Het hoofdveld geasfalteerd en volgebouwd met
stijlloze rechthoekige bedrijfspanden, afgebakend door hoog hekwerk is het toekomstbeeld.
Niets zal nog verwijzen naar de sport.
Vervlogen tijden van weleer, een schim in de historie maar niet vergeten want in het verleden
ligt de fundering van het heden en de toekomst.
OVC’21 heeft een rijke historie achter zich liggen en zal en mag niet alleen omkijken, maar
vooral de blik richten op de jeugd en de toekomst. Een toekomst die zal liggen op het nieuwe
sportpark waar ongetwijfeld de geschiedenis van ups en downs zich zal herhalen. Het hoort
bij een vereniging als OVC’21 die thans meer dan 300 leden telt.
Nostalgie, als je ervoor open staat kun je er altijd van blijven genieten. Aan alle
OVC-ers de taak om de vereniging de gelegenheid te bieden nieuwe geschiedenis te schrijven.
De dag van vandaag is immers morgen geschiedenis. Indien dat gebeurt, zal OVC’21 zich als
oudste sportvereniging binnen onze gemeentegrenzen jong en vitaal richting de honderdste
verjaardag gaan.

Millenium
Een vereniging die 85 jaren
bestaat, heeft veel prominente
spelers voortgebracht. Bij de
eeuwwisseling kregen de
OVC-ers de kans om het
sterkste elftal ooit samen te
stellen onder de noemer
Milleniumteam:
Doelman: Bennie Harbers
Rechtsbuiten: Tom Niens
Laatste man: Peter van der Sar
Spits: Marco Puma
Voorstopper: Eric Logtenberg
Linksbuiten: Gerrit (Gaitie)
Ekkelkamp
Rechtsback: Johan Oeben
Reserve doelman:  Henk
Veldman
Linksback: Erik van de Heide
1e Reserve: Han van den Akker
Rechtshalf: Erwin Vonderman
2e Reserve: Fokke Veenstra
Midmid: Jan Makkinga
3e Reserve: Peter van Eijk
(Tijger)
Linkshalf: Gerard (Gait) Jansen
(kanon)
Een Milleniumteam dat
hoofdklasse waardig is.











Superverloting
Ten bate van

• het nieuwe clubgebouw

• de viering van het 85-jarig bestaan 

o.a. door het houden van jeugdactiviteiten

H O O F D P R I J S

 7.500,-
netto in april 2006

1.000 loten à  45,- contant of in 2 maandelijkse termijnen. 
Vergunning verleend door het Ministerie van Justitie op 
2 december 2005 onder nummer L.O. 050/0067/071.05.

Op 31 maart, 7 april, 14 april en 21 april 2006 vinden telkens 
10 trekkingen plaats en op 22 april 2006 wordt de hoofdprijs 
uitgereikt. De trekkingen worden verricht door mr. B. Spruijt.

U w  l o t n u m m e r :
Meer informatie
Jeroen Seisveld
Koperwiekstraat 4
7731 ZH  Ommen
Tel. (0529) 45 07 76



...vanuit een 
andere hoek 

  bekeken

Veelzijdig, verrassend, kleurrijk, 

vol van schoonheid en in ieder 

geval afwisselend. De overeen-

komsten van ons vak met de 

natuur zijn groter dan u denkt. 

Bezoek ook eens onze website.

www.drukkerijmeijerink.nl 

UW DRUKWERK

DALFSEN  Bloemendalstraat 3

Telefoon [0529] 432512

OMMEN  Bermerstraat 12

Telefoon [0529] 451351

BIG BOSS
B O U W M A R K T

VAN LINGEN

Balkerweg 1    ■    Ommen
Tel. (0529) 46 92 46

(ter hoogte van de rotonde) 

AUDIO-VIDEO-WASSEN-KOELEN

COMPUTERS-TELECOM-MUSIC SHOP

EIGEN TECHNISCHE DIENST

UNETO WAARBORG INSTALLATEUR

Gasthuisstraat 1-3   Ommen   Tel. (0529) 45 14 06

Pastoriestraat 2   Dalfsen   Tel. (0529) 43 01 02

 adres Markt 17

  7731 DB  Ommen

 telefoon (0529) 45 18 13

 fax (0529) 45 12 58

 e-mail info@tantepos.nl

 internet www.tantepos.nl

BRASSERIE
TANTE POS OMMEN

in het
voormalig postkantoor

van ommen

De sportspecialist voor uw omgeving

www.intersport.nl

OMMEN       ~       HARDENBERG

Brugstraat 26  -  7731 CV  Ommen  -  Telefoon (0529) 45 64 60

Voorstraat 1  -  7772 AA  Hardenberg  -  Telefoon (0523) 26 80 75



85     jarig 
bestaan

U I T N O D I G I N G



Voetbalvereniging OVC ’21 

bestaat 19 april 2006 

85 jaar

Vrijdag 21 april a.s. houden wij een receptie 

van 20.00 tot 23.00 uur in Clubhuis ‘de Brink’, 

Balkerweg 14a te Ommen met als gastspreker 

Hans van Breukelen 

- oud keeper van PSV en het Nederlands elftal -

Wij nodigen u van harte uit 

om hierbij aanwezig te zijn.

Wij verzoeken u, in verband met de organisatie, de 

bijgesloten antwoordkaart voor 7 april a.s. retour te zenden.

Bestuur OVC ’21

Cadeautip: 
ten behoeve van  

• de inrichting van het nieuwe clubhuis

• de jeugd



A N T W O O R D K A A R T
Graag deze antwoordkaart vóór 7 april a.s. retour sturen!

Naam:

Adres:

Postcode: Plaats:

 Ja, ik maak/wij maken graag gebruik van de uitnodiging 

voor de receptie in verband met het 85-jarig bestaan van OVC ’21

op vrijdag 21 april 2006 van 20.00 tot 23.00 uur.

 Ik kom/wij komen met             personen (maximaal 2).

 Nee, ik ben/wij zijn verhinderd.



Voetbalvereniging OVC ’21

Willem van de Veldestraat 13

7731 MZ  Ommen

Hier een 
postzegel
plakken




