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Programma 2016 ~ 95-jarig bestaan

 Zondag 3 januari OVC ’21 - 29e snertloop
 Zaterdag 23 januari Fifa-Playstationtoernooi
 Vrijdag 5 februari Blue Hearts voetbalkwis
 Witte Donderdag 24 maart Forumavond met René van der Gijp en Bert van Losser
 Woensdag 6 april Mini-schoolvoetbaltoernooi
 Woensdag 13 april 58e schoolvoetbaltoernooi Ommen
 Vrijdag 15 april 58e schoolvoetbaltoernooi Ommen finale
 Donderdag 21 april Heracles vs Feyenoord - OVC ’21 Club van de Week 
  (pupil van de week, ballenjongens, vlaggendragers)
 Donderdag 21 april Heracles vs Feyenoord - BC-avond in Polman stadion
 Woensdag 27 april Koningsdagoptocht in kader van 95 jaar OVC ‘21
 Zondag 8 mei Vlaggenparade PEC Zwolle vs PSV
 Zaterdag 14 mei Feestavond m.m.v. DJ Eric
 Zondag 15 mei Strong Kids Run Contest/Herdersrun
 Zaterdag 21 mei 3e Flater G-voetbaltoernooi OVC ‘21/OZC
 Zaterdag 28 mei OVC ’21 Obstacle Run (Sweeper, bubble-voetbal, levend tafelvoetbal e.d.)
 Zaterdag 28 mei Finale penalty-bokaal
 Zaterdag 28 mei Finale tafelvoetbal-bokaal
 Zaterdag 28 mei Finale koeschijtactie (m.m.v. Flater Pret Orkest) 
 Zaterdag 4 juni K.N.V.B.-jeugdvoetbaldag OVC ‘21/OZC
 Zondag 5 juni All-in toernooi
 Vrijdag 10 juni OVC ’21 Historie Tocht (van Het Laar tot Westbroek)
 Zaterdag 11 juni Jubileum jeugdtoernooi mini’s-F-E-jeugd
 Zaterdag 11 juni Parachutespringfestival
 Zaterdag 20 augustus Vechtdal veteranen toernooi
 Za 10 en Zo 11 september Jeugdkamp pupillen
 Zaterdag 17 september Café ‘De Herberg’ - OVC ’21 Rockavond (m.m.v. Lazy Daisy)
  Zaterdag 22 oktober Blue Hearts Evening Tournament (B-C jeugd)
 Vrijdag 28 oktober Halloween-avond
 Zondag 20 november Sint- en Pietenfeest
 Zaterdag 26 november Fout Oktoberfest 2016
 Vrijdag 16 december Kerstbingo



Historische tocht
OVC ’21 - 95 jaar

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

OVC’21 elftal 1921

OVC’21 elftal 2016

Achterste rij vlnr: Harry van de Graaf (verzorger), Lars Legebeke, Martijn Ningbers, Kay van ’t Zand, 
Stijn Schuurman, Jeroen Legebeke, Hendry Otten, Robin Meijerink, Laurens Grobbe, Robin de Wit, 
Olaf Logtenberg, Tyron Schokker, Bennie Heun (ass. scheidsrechter), Freddy van Delden (leider).
Voorste rij vlnr: Nick Zandman, Stijn Leuninge, Daan Zwinselman, Nico Kats (trainer/coach), 
Jesper Peul, Koen Daman, Damon Nouri, Robin Verbeek.

10 juni 2016



Colofon:

Aan deze tocht

in het kader van

95 jaar OVC ’21

werkten mee: 

Gerrit van Elburg

Rinus Habers

Ronnie Huizing

Gerard Jansen

Gerrit Kieft

Miny Kortman

Peter Kramer

Hans van Lingen

Jeroen Seisveld
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OVC ’21 - Historische Tocht 10 juni 2016

Thuis heb ik nog een ansichtkaart.

Met daarop een met rietgedekt 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 voor niets 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 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 jutezakken door mystiek omgeven.

Juichende OVC-ers 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. 
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De wandeling van OVC die voert van Het Laer, via De Rotbrink naar Westbroek neemt 
u mee langs historische en bijzondere gedenkwaardige plekken die een grote rol in de 
95-jarige geschiedenis hebben gespeeld van het huidige OVC ’21. Dit jubileumalbum 
geeft een impressie van OVC-ers die hier op deze OVC-route gewoond, gewerkt, 
geleefd en …gevoetbald hebben. OVC-ers die mede bepalend zijn geweest voor de 
“Ommer Voetbal Club”. 
Samen met Peter Kramer wil ik (Rinus Habers) er graag over verhalen.

THE YOUNG ONES van 1921
Willem Gort, Gerard Veurink, Herman Lokin, Hein Lokin, Johannes Fikkert, Jan Siero 
en Hartog de Levie waren vrienden. Dit illustere groepje vrienden waren THE YOUNG 
ONES uit Ommen en THE FLAME WAS STRONG. Op de zomeravonden werden de 
fysieke krachten gemeten met een partijtje voetbal op het Bleekie of op het marktplein 
voor de muziektent. De aanwezige talenten ontwikkelen en de krachten meten in 
competitieverband dat bleef een verlangen. De lange winteravonden werden gevuld met 
een kaartje leggen of door een partij biljart te spelen bij hotel “De Zon”. De lentezon van 
1921 bracht het stille verlangen weer naar boven, THE FLAME WAS STRONG. Het waren 
deze YOUNG ONES die sportgeschiedenis in Ommen zouden schrijven. 
Er was moed nodig om te komen tot de oprichting van OVC. Die moed gaven ze aan 
elkaar door te herhalen.
We are the Young ones, and the Young ones, shouldn`t be afraid.

Muziekkoepel
Op dinsdag 19 april 1921 werden de voornemens die in de wintermaanden zo sterk 
leefden omgezet in daden. Het waren de woorden van Hartog de Levie die de laatste 
twijfels die er waren ontstaan wegnamen, namelijk “Dat het wenselijk zou zijn om te 
komen tot de oprichting van OVC of te wel Ommer Voetbal Club”. De muziektent waar 
Crescendo de Ommer bevolking muzikaal trakteerde was een perfecte locatie om ook 
OVC leven in te blazen. 
Staande de vergadering traden 26 leden toe. Sommigen werden OVC-er voor het leven. 
Willem Gort werd tot voorzitter benoemd, Gerard Veurink maakte als secretaris direct 
een verslag, Hartog De Levie nam de taak van penningmeester op zich. Als beschermheer 
werd Baron Philip van Pallandt aangezocht. The Young Ones uit Ommen zouden door 
hun getoonde moed historie schrijven.
Hartog De Levie had durf en ondernemen in de genen meegekregen, want zijn vader 
Gompel de Levie was een voorbeeld voor hem geweest. Gompel was mede-oprichter van 
muziekvereniging Crescendo en daarnaast voorzitter van de Joodse raad en secretaris 
van de plaatselijk V.V.V. Deze “De Levie bank” is een stil eerbetoon aan het welzijnswerk 
van de familie De Levie.
OVC ’21 verloochend dan de banden die herinneren aan onze Joodse medeburgers niet.
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Familie van Pallandt
Het allereerste speelveld kreeg OVC van Jacob van der Boon aan de Zeesserweg 
(Stekkenkamp). Een jaar later speelde de jonge voetbalclub op een terrein vlak bij Ada’s 
Hoeve aan de Zwolseweg. In 1923 verhuisde OVC naar de Paardeweide. Alle genoemde 
landerijen waren eigendom van de familie Van Pallandt. De clubkleuren waren geel 
zwart, overeenkomstig de kleuren in het wapen van de beschermheer Van Pallandt en 
Kasteel Eerde. Van Pallandt was ook de man die de padvinderij naar Nederland heeft 
gehaald. Hieruit is ook de relatie verklaarbaar tussen Van Pallandt, de padvinderij en 
OVC. De eerste trainingen werden gegeven door hopman Schaap. Tot 1923 werd 
gevoetbald tegen padvinders combinatie’s uit Groningen en Bloemendaal.

Het rustieke Laer
In 1929 kreeg OVC de beschikking over Het Laer. In het tweede seizoen werd voor het 
eerst de kampioensvlag gehesen. Daar het terrein niet egaal was hebben de gebroeders 
Ekkelkamp in 1934 het veld met de schop geëgaliseerd.
De terreinhuur was destijds 100 gulden per jaar, voor een kwartje had je een entreekaartje 
en de contributie bedroeg een stuiver per week.
Het seizoen 1932-1933 werd bekroond met een kampioenschap, een groot aantal OVC 
spelers kwamen uit voor vertegenwoordigende bondselftallen.
Daar er in de regio geen voetbalclubs waren had OVC een grote aantrekkingskracht op 
jonge spelers uit Den Ham en zelfs uit Bergentheim.
In 1934 hadden de Ekkelkamp’s het veld zo strak en glad dat er gespeeld werd tegen 
het toen grote ZAC met de legendarische International Bep Bakhuis in de gelederen, 
uitslag 7-7.
De dertiger jaren was een sombere tijd waarin de crisis in volle omgang om zich heen 
greep. De grote werkloosheid was ook in Ommen voelbaar de armoede werd zichtbaar. 
OVC wisselde in het interbellum de sombere clubkleuren Geel –Zwart om voor het 
frissere Blauw –Wit. Deze omslag van clubkleuren vond plaats met toestemming van de 
beschermheer Baron van Pallandt.
De tweede wereldoorlog was voor veel clubs en ook voor OVC een nog zwaardere 
periode van beproeving. Door de mobilisatie kon er niet altijd een beroep worden gedaan 
op de spelers. OVC beschikte echter over een daadkrachtig en vindingrijk bestuur met 
Zwollenaar Gait de Vries als gedreven preses. Het waren zware tijden, in de omliggende 
plaatsen Dalfsen (De Spartaan) en Balkbrug (Voorwaarts) en ook de zaterdag zusterclub 
Ajax werden allen ter ziele gedragen. OVC richtte haar vizier naar de toekomst en kwam 
in het eerste oorlogsjaar voor het eerst met een junioren elftal. Ook speelde het eerste 
elftal een liefdadigheidswedstrijd ten bate van het bombardement op Rotterdam. Op 
het eind van de oorlog had OVC 49 leden die allemaal trouw bleven aan de club van 
blauw en wit in deze donkere periode.
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Stromend koud water
Onder bezielende leiding van animator Willem de jonge en Metselaar Evert Kothuis 
werd door vrijwilligers in 1952 een kleedlokaal gebouwd. Het hout werd beschikbaar 
gesteld door Baron van Pallandt en rentmeester De Conne uit Vilsteren. Er was een 
eind gekomen aan het verkleden bij het club Café De Wildvangck van Steven Kuyt en 
Hotel Paping. Scheidsrechter en spelers konden nu met een koude waterstraal de ergste 
moddervlekken verwijderen. De dunne wanden waren zo gehorig dat er van de coach 
altijd een tactvolle speech werd verwacht waarbij de referee hoe hij ook floot altijd een 
paar veren in het gat kreeg. Als de puntjes op de i werden gezet dan werd er gefluisterd 
begeleid met gebarentaal. Tot aan de verhuizing in 1976 heeft het met rietgedekte 
gebouw dienst gedaan. OVC heeft het gebouw verkocht aan de padvinderij, zo werd 
de cirkel weer rond. Voor 1.500 harde guldens werd de padvinderij eigenaar van de 
opstal. Op 15 augustus 1999 om 04.33 is het gebouwtje ten prooi gevallen aan de 
alles verwoestende vlammen. Het proces-verbaal dat is opgemaakt onder nr.99-091190 
vermeld dat er sprake is van brandstichting. Van de daders ontbreekt tot op heden ten 
dage nog ieder spoor. De vraag mag gesteld worden of men dacht van in de brand uit 
de brand gezien het aanwezige asbest, voor ons gevoel is er weinig speurwerk verricht. 
Van zowel dit eerste onderkomen als van clubhuis “De Brink” zijn nog slechts enkele 
bakstenen als relikwieën bij OVC bewaard gebleven.
In 1950 werd gestart met het goede vrijdag toernooi voor zaterdagclubs een groots 
toernooi dat veel bekijks trok en hoog stond aangeschreven. Meer dan 20 jaar werd 
het toernooi gespeeld, later ook op Paasmaandag. De prijsuitreiking vond altijd plaats 
in hotel Het Zwarte Paard. 
In 1951 kwamen op dienstbevel van Nederland 12.500 Ambonezen van de Molukken 
naar Nederland. Waar thans Camping Laarbrug is gesitueerd werd ook een opvangkamp 
ingericht. Van hieruit kwamen enkele jongens midden jaren vijftig bij OVC spelen. Deze 
Ambonezen zoals Johannes Balubun, Otto Wusing, Junus Watratan en Jerreth Renjaan 
waren zeer behendig met de bal. Deze scheut van buitenaf gaf een extra dimensie 
aan het voetbal, het werd losser. Jerreth Renjaan behoorde in het eerste elftal tot de 
uitblinkers. Nadat de woningnood was opgelost verhuisden de meeste gezinnen naar 
Zwolle. OVC bewaart mooie herinneringen aan deze voormalige overzeese landgenoten.
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Met de benoeming van Zwollenaar Ab van de Bend (destijds International bij het 
Nederlands zaterdagelftal) kwam er eind jaren 50 een professionele trainer voor de 
selectie te staan. Ab van de Bend trainde de groep en was om principiële redenen niet 
op zondag aanwezig. Via een door hem geschreven sportcontact wisten de spelers 
echter precies wat er verlangd werd op het veld. Op 3 mei 1959 begeleide en coachte 
Ab van de Bend zijn jongens bij hoge uitzondering zelf in de beslissingswedstrijd tegen 
E.M.M.S.. Op neutraal terrein in Dedemsvaart boog OVC een 2-0 achterstand via 
verlenging om in een 3-2 zege.
De achttienjarige Gait Jansen (het Kanon) maakte hier via een invalbeurt door een 
blessure van Hans Luttekes zijn debuut. Plankenkoorts kende de jonge Jansen niet. 
Hij luisterde zijn optreden op met de aansluitingstreffer. Saillant detail waaruit blijkt 
dat Gait geen eendagsvlieg was. Het kanon nam afscheid van het eerste op 43-jarige 
leeftijd. De gelijkmaker en de winnende treffer kwamen op naam van Gait Ekkelkamp. 
Gait Ekkelkamp mag gezien worden als een van de beste spitsen van OVC en werd na 
zijn carrière een succesvol trainer. Bij slechte weersomstandigheden werd de training 
verplaatst naar de Gymzaal van de Johan Seckelschool. De spelersgroep bestond uit o.a.:
Gerrit Jan v.d. Vegte, Johan Oeben, Willem de Wit, Hendrik Ekkelkamp, Gerard Wessels, 
Hans Luttekes, Hennie Jalving, Arend Jalving, Henk Hassink, Gerrit Ekkelkamp en Antoon 
Hassink en Gait Jansen en Ben Harbers.

Clubliefde
Gait Jansen was in het huwelijksbootje gestapt en het liefdesnest was opgebouwd in 
Rotterdam. Op zondagmorgen werd de reis naar Ommen gemaakt want Gait was en 
bleef OVC-er. Deze zondag echter bleek dat de tank van de auto in de rode streep stond. 
Een greep in de broekzak naar de portemonnee gaf met twee dubbeltjes en een kwartje 
ook geen hoop. Afzeggen kwam bij de jonge speler niet op, want de boodschappentas 
werd gevuld met alle lege flessen die er voorhanden waren. Met de opbrengst van de 
emballage kon een paar liter benzine worden getankt, net genoeg om Ommen te halen. 
De terugreis was van latere zorg. OVC speelde op Het Laer de tegenpartij met 2-0 van 
de mat. Doelpuntenmaker 2x Kanon Jansen. Dit voorval tekende de clubliefde van Gait 
Jansen. 
Jan Makkinga speelde 27 jaar onafgebroken in het vlaggenschip. Met meer dan 1.000 
wedstrijden is Jan absoluut recordhouder, gevolgd door Gait Jansen die 600 keer het 
OVC-shirt over zijn schouders trok.
Het speelveld Het Laer was voor o.a. PEC Zwolle, SC Cambuur (met Johan Derksen), 
HVC Amersfoort, Heracles en NEC Nijmegen een ideale locatie om er trainingskampen 
te beleggen. In de padvindersboerderij werd overnacht. Als tegenprestatie voor het 
gebruik van het speelveld speelden de profs een wedstrijd tegen OVC. Voor OVC waren 
dit mooie extra inkomsten. De nederlagen waren minimaal en tegen PEC werd weleens 
gelijkgespeeld. 
Een clubhuis was een begrip waar nog nooit van was gehoord, de inwendige mens kon 
versterkt worden bij de snackwagen van Klaas Hurink en zoon Jan (ACO). De laatste 
jaren was de uitbater van Café Het Zwarte Paard Johan (Hoss) Hegeman de verstrekker.
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Vooral de rookworsten vonden in de rust gretig aftrek, behalve die zondagmiddag dat 
er een verdwaald afstandsschot in de worstenpan belandde. Het was echter geen schot 
van het kanon, want dan was het projectiel wel door de achterwand geslagen. 
Na het vertrek uit Het Laer heeft de Hema de worstenverkoop overgenomen.

Afscheid Het Laer
Op zondag 12 april 1976 speelde OVC haar laatste wedstrijd op Het Laer. 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 trainer Wim Adema speelden met 7-1 de tegenstander van de mat. Club 
topscoorder Tom Niens tekende voor alle 7 treffers. Mooier afscheid was niet denkbaar, 
in stijl op naar De Rotbrink. Wim Adema geldt tot heden ten dage als meest succesvolle 
trainer van OVC.
Adema was een mental coach hij kon een inspirerende en uiterst motiverende wedstrijd-
bespreking houden. Wim Adema gaf de spelers een aureool van onoverwinnelijkheid 
mee.
Naarmate de prestaties toenamen groeide ook de publieke belangstelling, om zwartkijkers 
te weren werd het speelveld afgesloten door het ophangen van jute gordijnen. Deze jute 
gordijnen gaven er een mystiek tintje aan. Terreinknecht Hans Visscher zorgde er voor 
dat de jute gordijnen een half uur voor aanvang waren uitgerold. Tevens werd verplicht 
blad geharkt. De herten kwamen door de jute gordijnen op rantsoen omdat het smoesje 
thuis “we gaan de herten voeren” niet meer opging. Onder voorzitterschap van Hilbert 
Wanningen verhuisde OVC naar sportpark De Rotbrink.

Zwolseweg
Rustig wandelend richting Ommen zien we Camping Koeksebelt. Voorheen de 
geboortegrond van de tweeling Haag en Bram van der Boon. In de jaren 30 waren de 
van der Boons vaste krachten in het eerste elftal. Tevens was dit de locatie waar menig 
speler die heimelijk meespeelde zich in het OVC tenue hijste. Na de match snel onder 
het prikkeldraad door weer terug in het zondagse pak.
Achter het struikgewas kun je de villa zien van ras OVC-er Peter Kramer. Peter heeft 
zich op meerdere terreinen na zijn voetbalcarriere verdienstelijk gemaakt van coach tot 
voorzitter en nu de cultuur en historie-commissie. Alles met passie en clubliefde, zoals 
het een OVC-er in hart en nieren betaamt. Peter is naast voetballiefhebber bovenal 
OVC-er en zal nooit voor zijn verantwoordelijkheid weglopen. Bernard Habers had een 
groot zwak als leider voor de mens en voetballer Kramer en noemde hem altijd Peter 
B.V. Peter zijn kijk op voetbal en zijn clubliefde wordt alom gewaardeerd. Voetbal en met 
name OVC heeft Peter jong gehouden. Op 3 juni 1991 werd Peter lid van verdienste. 
Een scorende en winnende combinatie.
Bij huize ̀ Twieg woonden de OVC-ers Gerrit en Gezinus Stegeman. Gerrit was voetballer 
en Gezinus heeft zich vooral als leider van met name het tweede elftal onderscheiden. 
Met de Almelose Ben Haghuis als trainer werd Gezinus in 1968 kampioen met het twee 
elftal. Een goed team dat het eerste elftal verving en ook dat jaar de gemeentecup 
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pakte. Met Peter Kramer als regisseur op het middenveld.
Zwolseweg 2 wordt bewoond door Erwin Marsman. Erwin speelt vanaf de jeugd bij 
OVC en staat nog wekelijks opgesteld in het elite korps van Gerrit van Elburg en Martin 
Nijhof. Een OVC-er die volop actief voor de club is. Zijn bijdrage in de drieslagcommissie 
was groot. Clubhuis De Spil valt onder de supervisie van Erwin. Ook maakt hij o.a. 
deel uit van de jubileumcommissie, die er weer in geslaagd zijn om een voortreffelijk 
draaiboek samen te stellen.
Deze commissie: die verder bestaat uit Ronnie Huizing en Jeroen Seisveld, verdient een 
meer dan luid en warm applaus. Het zijn OVC-vrienden voor het leven.

Voorbrug 1
Hierbij hotel “De Zon” staan we bij een voor OVC historische plek. Hier woonden de 
hoteleigenaren en medeoprichters van OVC Herman en Hein Lokin.
Het is op zich al uniek dat twee broers aan de wieg staan van een voetbalclub. 
Beide waren ze doelman waarbij het talent van Herman zo groot was dat hij bij het 
gerenommeerde Germanicus onder de lat kwam. De liefde voor OVC was voor Herman 
en Hein ongekend groot. Deze twee broers hebben niet alleen sportief van zich doen 
spreken zij hebben ook bestuurlijk vlak een grote bijdrage geleverd. Herman had een 
mooie pen en schreef naast columns samen met Gerard Verdoorn de befaamde OVC 
revue. Het allereerste clublied over OVC kwam uit de pennenvruchten van deze OVC-ers. 

Meer dan 40 jaar is de Voorbrug 1 het postadres van OVC geweest want naast elftalleider 
was Hein vanaf 1921 tot 1961 de secretaris. Bij het 40-jarig bestaan stond de feesttent 
opgesteld op speelveld Het Laer. 
Tijdens de twee feestavonden was de tent tot de nok gevuld om o.a. te genieten van 
de befaamde Dorus show. Hein Lokin werd in deze feestelijkheden betrokken en 
onderscheiden met de eremedaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje Nassau. 
Door de afdeling Zwolle werd de jubilaris gedecoreerd met de zilveren bondsspeld. OVC 
deed er nog eens schepje bovenop en benoemde Hein Lokin tot erelid. Een gouden glans 
die ook op zijn broer Herman straalde. Dat OVC de oorlogsjaren overleefde heeft het 
grotendeels te danken aan deze geboren OVC-ers die er alles voorover hadden om de club 
in leven te houden. Daarnaast hebben de Lokins er als archivarissen voor gezorgd waardevol 
documentatiemateriaal van OVC veilig te stellen voor het nageslacht. Tot aan hun dood toe 
bleven ze OVC trouw en belden iedere zondagmiddag 453189 met de prangende vraag 
wat heeft OVC vanmiddag gedaan, “gewonnen o… o dat is mooi om te horen”.
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Het is voor OVC meer dan eervol geweest om 40 jaar lang verbonden te zijn met zo 
een majestueus onderkomen als hotel “De Zon” en zo te verweven te zijn met deze 
voormalige eigenaren. Wat een grandeur, wat een grandeur en eeuwige clubliefde.
Schuin tegenover hotel “De Zon” op Voorbrug 15 vestigen Rien Steen en Mans Zandman 
hun succesvolle onderneming Ommer Automaten. Na enkele jaren groeide Ommer 
Automaten uit haar jasje en verhuisde naar de Eskampweg. OVC en Ommer Automaten 
horen bij elkaar zoals een pen bij papier.
Als we het steegje een stukje inlopen komen we mij de Molenweg 3 (Sunny Home) 
waar de uit Vilsteren afkomstige Bennie Hendriks woont. Zijn zonen Ruud, Daan en 
Coen voetbalden ook bij OVC ’21. Iets verder woonde halverwege de jaren zestig Eise 
Eisinga uit het Drentse De Punt. Eisinga werd na zijn loopbaan trainer o.a. in zijn huidige 
woonplaats Ruinerwold. Nu geniet de 76-jarige van zijn pensioen. Snel weer terug 
lopend komen we weer in de Voorbrug.
Kijkend naar rechts waar nu de parkeerplaats is stond het huis van de familie Jan Siero. 
Jan was medeoprichter van OVC. De familie Siero had hier een schildersbedrijf en aan 
de stamboom prijken veel OVC-ers. Over de brede Vechtbrug gelijk een boulevard waar 
je al flanerend uitkomt bij de Brugstraat.

Brugstraat
Tegenover het oude Gemeentehuis stond jarenlang de winkel van juwelier en horlogerie 
Van De Kolk. Dit was het adres waar OVC voor het Goede Vrijdag toernooi en andere 
bijzondere evenementen de te winnen bokalen en lauwerkransen bestelde.
Op deze plek stond voorheen het statige winkelpand van de familie Van Kesteren. Vader 
van Kesteren stond vooral in de beginjaren iedere zondag bij OVC aan de lijn. De zusters 
van Van Kesteren speelden altijd als plaatselijke schoonheden een grote en mooie rol 
in de OVC revue. Deze panden vielen aan het eind van de jaren zestig ten prooi aan de 
slopershamer.
Er moest en zou een snelweg door Ommen komen en die zou Ommen in tweeën 
splijten. Een onherstelbare inschattingsfout, berouw komt ook bij de Gemeente Ommen 
na de zonde.
Waar nu de Hema is gevestigd stond voorheen de winkel van de Firma Dijks en Steen. Bij 
dit installatiebedrijf werkte zijn gehele leven lang OVC-er Gait Makkinga, de broer van 
de legendarische Jan. Gait Makkinga was van het type nooit opgeven, zwoegen tot het 
eind. Boven de zaak woonde de familie Steen. Zoon Be werd door Gait Makkinga met 
het OVC virus besmet, en speelde als rechtsback in het eerste. Een lange slungelachtige 
speler met veel rust aan de bal en een voortreffelijk overzicht.
Hier tegenover stond de winkel van bakkerij Sonnenberg-Harmsen. Vader Wijnand 
Harmsen was naast bestuurslid ook jarenlang consul bij OVC. Zoon Chris heeft vanaf 
zijn prille jeugd bij OVC gespeeld en was een meer dan betrouwbare verdediger in het 
eerste elftal.
Boven het voormalige bankgebouw woonde de familie Boevenbrink. Theo was niet 
alleen kassier bij de bank maar paste ook op het huishoudboekje van OVC. Iedere 
thuiswedstrijd is Theo nog langs de lijn om de verrichtingen van het eerste te volgen.
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Voetje voor voetje gaan wij verder door deze hoofdstraat van ons mooie Ommen. Hier 
staan we voor Lunchroom OCO, hier woonde voorheen de familie Van Elburg. De 
voetballers waren Dick, Gerrie en Bertus van Elburg, naast voetballers waren de van 
Elburgs ook regelmatig shirtsponsor met veelal de overbekende slogan OCO ijs lekker 
ijs. Nu wordt het bedrijf gerund door Roel van der Vegte, de succesformule is gebleven 
“T`giet ow goet bj al waj doet”.

Brugstraat 18 Elpe
Op dit adres was drukkerij Elpe van de familie Pillen gevestigd. Decennia lang zijn hier 
wekelijks de OVC clubbladen “De OVC-er” gedrukt. Duizenden en duizenden blauw 
witte boekjes zijn er onder de persen doorgerold. Op maandagavond werd de kopij met 
de hand geschreven aangeleverd waarna het personeel van Elpe het op papier zette. 
Op proza van o.a. Piet Oldeman en enkele andere redacteuren werd met smacht in 
de huiskamer gewacht. Soms was er een pseudoniem of stond er gewoon P.O onder. 
Tevens was dit het adres waar wekelijks de toto-formulieren werden ingeleverd. Elpe en 
de “OVC-er” was een combinatie die wekelijks scoorde. Jeannet Logtenberg heeft hier 
veel werk verricht.

Brugstraat 19
Stolpersteine, ook wel struikelstenen genoemd, werden vroeger voor de voordeur 
gelegd bij Joodse families, mocht je er over struikelen dan zou deze struikelpartij je er op 
attenderen dat je voor een Joodse woning liep.
Deze drie Stolpersteine zijn neergelegd als herinnering aan de familie De Levie. Vader 
Gompel de Levie, Moeder Eva de Levie-Lehman en zoon Hartog. Gompel de Levie was 
in 1908 mede oprichter van muziekvereniging Crescendo. Daarnaast was hij secretaris 
van de plaatselijke V.V.V. Tijdens de deportatie van de Joods Ommenaren was Gompel 
de Levie voorzitter van de Joodse raad. Zowel Crescendo als OVC hebben nauwe 
banden met de Joodse gemeenschap gehad. In Het Laer staat de “De Levie bank” die 
de herinneringen aan de welzijnswerken van Gompel de Levie levend houden. Een mens 
is pas vergeten als de naam niet meer wordt genoemd. Als eerbetoon en dank heeft 
OVC ‘21 de Stolperstein van medeoprichter Hartog de Levie geadopteerd.

Café De Herberg
De familie Siero heeft haar sporen verdient voor de club, Everhard Sr en natuurlijk 
zijn echtgenote, de charmante Riek. Zij was decennia, samen met Erica v.d. Staay, 
koffieschenkster in clubhuis De Brink. Everhard jr. heeft vanaf de junioren tot aan 
het eerste bij OVC gespeeld. En een groot voorbeeld voor velen was dochter Harriët 
van jeugdleider tot bardienst draaien. Op velerlei terreinen heeft ze zich met dezelfde 
charme als haar moeder zich ingezet voor OVC.
Grootvader Bats waar het allemaal mee begon kan trots zijn. Zelf was Bats even actief 
als doelman in de twintiger jaren. OVC speelde vriendschappelijk tegen Dalfsen. 
Onopgemerkt hing Bats een zeven klapper in het doel. Op het moment dat de gevaarlijke 
Dalfserspits Davidson doorbrak ontstak Bats het vuurwerk. De midvoor was zo van zijn à 
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propos dat hij meters naast schoot. Een daverend gelach klonk vanaf de zijlijn.
Uitbater Ab Kelder was voorzien van een Sinterklaasbaard, bij de bezoekers van De 
Herberg. Als speler van de lagere teams was hij geliefd om zijn altijd warme humor. 
Als de kicksen weer waren ondergebonden dan stampte hij even op de grond en 
daaropvolgend “ja, ja, ik hoor het al. Hier zitten de doelpunten vandaag weer in”. Heel 
af en toe was dat ook zo.
Een groot speler met een voortreffelijke wedstrijdmentaliteit, die tot aan zijn plotselinge 
dood in 2009 uitbater was, was Hans Mulder. Op het middenveld was de uit Nijverdal 
afkomstige Hans onvermoeibaar. Hans Mulder maakte deel uit van het gouden Team 
van Herman v.d. Belt begin jaren negentig.
Thans is Hans van Lingen de zetbaas die de scepter over De Herberg zwaait. De familie Van 
Lingen heeft altijd goede en warme banden met OVC gehad. Het zij via shirtsponsoring 
(Bigg Boss, Hubo of Formido) van Vader Piet of de verrichtingen van Henk Bert op de 
groene mat. Vandaag is maar weer eens gebleken hoe groot en ruimhartig de OVC 
harten van de familie Van Lingen is. Al de geconsumeerde consumpties worden u door 
De Herberg aangeboden. Mede daarom zouden wij u willen vragen om niet alleen te 
toasten op OVC maar ook op Café De Herberg, de familie Van Lingen en al haar OVC 
voorgangers.
Waar nu de Chinees is gevestigd was het voorheen de woning en het bedrijfspand van 
de familie Wessel. 
Dolf Wessel was onder aanwezigen tijdens de oprichting op 19 april 1921 en liet zich al 
vrij snel als lid inschrijven. In het bestuur heeft zich ingezet en genoot later van het spel 
van zijn drie zonen, Gerard, Johan en Henk.
Gerard werd vanuit de jeugd een vaste waarde in het keurkorps van trainer Ab van 
de Bend. In de beslissingswedstrijd in 1959 stond Gerard centraal achterin. Met zijn 
mooie zwarte krullende haardos kwam hij al koppend boven de tegenstander uit. 
Sportiviteit stond bij hem hoog in het vaandel. Ook heeft Gerard zich als vrijwilliger 
verdienstelijk gemaakt voor OVC. Gerard Wessel kan gezien worden als het synoniem 
van de doorgewinterde supporter iedere thuis- en uitwedstrijd is hij met zijn vrouw langs 
de lijn aanwezig. Zoon Michel volgde zijn voorbeeld en speelde aan het begin van de 
jaren negentig onder trainer Henny Mellema. Henk Wessel was een verdienstelijk speler 
van het derde elftal.

Kerkplein
Op deze horeca locatie Big Bull was vroeger A.C.O. (Almelose Consumptie Onderneming) 
gevestigd. Vader Klaas Hurink bevoorraadde van hier uit zijn snackwagen in Het Laer. De 
chocomel en de warme worsten stonden boven aan het lijstje, ze waren in de hoogtij 
dagen niet aan te slepen. 
Jan Hurink was als speler een vaste kracht in het tweede elftal en team en leeftijdsgenoot 
van de generatie Eddy Driesen. Zoon Bert maakt met veel plezier deel uit van het G-voetbal.
Grand Café Jipp was voorheen de lampenzaak en tevens installatie bedrijf van de familie 
Kruithof. Eigenaar J. Kruithof was afkomstig uit Enschede en heeft zich als bestuurslid en 
leider van het senioren voetbal in de jaren zestig ingezet voor OVC.
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Vrijthof
Rechts van ons stond vroeger de woning waar Dinus van Elburg opgroeide. Dinus was 
een OVC-er van het eerste uur en was in de dertiger jaren een balvaste kracht. Zijn 
uiterlijk deed door zijn mooie zwarte haardos denken aan Faas Wilkes. Dinus hoort thuis 
in het rijtje van de gebroeders Lokin want ook zijn liefde voor OVC was onvoorwaardelijk. 
In de oorlogsjaren werd Dinus lid van verdienste en werd in hetzelfde jaar als zijn vriend 
Hein Lokin benoemd tot erelid. In het kampioensjaar 1959 was Dinus de rechterhand en 
vertrouwenspersoon van de spelers en van trainer Ab van der Bend. Als leider van het 
tweede elftal was Dinus zeer geliefd bij zijn jongens die voor hem door het vuur gingen. 
Bij het behaalde kampioenschap op Het Laer kon Dinus zijn emotie niet meer bedwingen 
en liet zijn tranen gaan. Dinus had zoveel meegemaakt bij zijn club en kreeg op hoge 
leeftijd deze beloning. Woorden waren er niet alleen maar tranen die het verhaal van 
een ras OVC-er weergaven. Zoon Gosse van Elburg speelde in de jeugd en was in de 
senioren een all-round speler. Van 1979 tot en met 1981 had Gosse de voorzittershamer 
in zijn hand.
Daar waar nu het appartementen complex staat, stond meer dan 100 jaar terug de 
openbare lagere school. De Dennenkamp school heeft hier haar wortels geschoten. 
Voordat het werd afgebroken deed het dienst als U.L.O. de latere opgeheven Beatrix 
Mavo. Al de jongens die hier het onderwijs volgden waren als ze voetbalden OVC-
ers. Voor OVC een historische plek want grote OVC-ers zoals o.a. Hans Visscher, Piet 
Oldeman, de Pasmannen e.v.a. genoten hier hun onderwijs.

Kruisstraat
Hotel Het Zwarte Paard was niet alleen tot aan de verhuizing in 1976 naar De Rotbrink 
het clubcafé van OVC. Hier werden vroeger in de tijd van de familie Gerrits ook de 
paarden gestald als men ter kerke ging. De kerkbrikken parkeerden de kerkbezoekers 
op het Vrijthof. Het Zwarte Paard was het verzamel punt van OVC en tevens werden 
de vergaderingen hier gehouden. Naarmate de avond verstreek was de taverne blauw 
van de rook. Uitbater Ter Horst was altijd getooid met een hoed ook die legendarische 
zondag in 1959. Bij terugkomst was het stampensvol. De laatste kroegbaas voor OVC 
was Johan Hegeman. 
Waar nu Woods is gevestigd had vroeger modekoning van Ommen Bonne Paping 
(Bonne Aparte) zijn mode zaak. Bonne wisselde nog weleens van positie in het veld 
en dat kon gaan van buitenspeler tot doelwachter. De schaatsen zaten beter dan de 
kicksen. Bonne reed als toerrijder in 1963 mee met de Elfstedentocht die, onder barre 
weersomstandigheden, door zijn jongere broer Reinier werd gewonnen.
Kruisstraat 4 Disco bar Favoriet was vroeger het ontmoetingspunt van de Ommer jeugd. 
Liefdes zijn hier ontstaan, sommigen voor het leven. Opvliegers duurden enkele weken. 
Het kroegenvoetbal is in 1972 ontstaan op initiatief van Favoriet-eigenaar Harry Fokkink 
en De Tronk-eigenaar Tom Bey. Het Tronktoernooi wordt nog jaarlijks op het voormalige 
OVC veld De Paardeweide gespeeld.
Op deze hoek had vroeger Jan Kramer, de vader van Peter, zijn modezaak. In de 
beginjaren zestig en zeventig transformeerde Peter naar Marskramer en ging met zijn 
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V.W.-bus door de buurtschappen om zijn handel aan de boer te slijten. Gelijk de kistjes 
kerel had hij van alles bij zich van jarretels tot doodshemden. Marskramer was in staat 
om de boer en boerin naar iedere wens passend te kleden.
Recht hiertegenover kon je vroeger de slag op het aambeeld horen en de balg horen 
blazen van smederij Klomp. De jongens Jan, Gerard en Herman speelden allen bij 
OVC in de lagere teams. Het vuur van de smidse is voorgoed gedoofd. Varsenerpoort: 
tegenover de oude eierhal (thans Blokker) woonde weduwe Klomp. Zoon Dick heeft 
in de beginjaren van clubhuis De Brink als barmedewerker veel werk verricht. Iedere 
zondagmorgen als de lagere teams voor dag en dauw vertrokken voor een uitwedstrijd 
had Dick de koffie klaar. Hij was een goed gastheer met de toepasselijke naam De 
kruik. Harrie, de jongere broer, was jarenlang de rechterhand van Klaas Hurink in de 
snackwagen op Het Laer. Herman Klomp speelde in het tweede elftal.

Varsenerstraat
In dit stukje kunnen we de pas er weer inzetten tot aan het eind van de straat. Rechts van 
ons ligt Jeruzalem waar o.a. de gebroeders Henk en Corry Mensink en ook Evert Kothuis 
woonden. Henk speelde in het tweede en deed dat met veel passie en heeft er alles uit 
gehaald. Het tweede was zijn plafond. Corry was gezegend met een verfijnde techniek 
waar iedere speler jaloers van zou worden, de bal kleefde aan zijn voet. Het ging te 
gemakkelijk waardoor er ongemerkt gemakzucht ontstond waardoor de talenten niet 
verder werden ontplooid. Henk en Corry hadden een mix van elkaar moeten hebben. 
Varsenerstraat 22. Het huis van Henk en Asta v.d. Beek. Henk was kelner bij hotel “De 
Zon” en dat verklaart zijn connecties en relatie met OVC. Daarnaast was Henk journalist 
en had een prachtige hand van schrijven. Onder het pseudoniem Bartje was er de 
maandelijkse column in het clubblad “De Voorzet”. Zijn pennenvruchten zijn van een 
ongekende schoonheid. Henk van de Beek, ondanks dat hij nooit actief op het veld was, 
heeft hij een mooi en historisch stempel op de club gedrukt. Stevens, een ver familielid, 
heeft decennia lang op stille wijze tot aan zijn dood toe ruim gedoneerd aan OVC, als 
dank voor de naamswijziging.

Naast Henk en Asta woonde het hoofd van de Bernardus school Johannes Fikkert, mede 
oprichter van OVC. Van 1924 tot en met 1926 lag de voorzitters hamer in zijn handen. 
Als voetballer stond hij bekend als bikkelhard hard maar fair. Menig jong talent heeft 
hij vanaf de allereerste schooldag zien opgroeien en via het schoolvoetbal bij OVC zien 
komen.
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Thans woont in dit prachtige herenhuis de familie Pillen. René was een voortreffelijke 
spits die, naar onze mening, te snel is gestopt. Als spits in het tweede en derde elftal 
heeft hij menig doelman het nakijken gegeven. Een neusje voor de goal maar te snel 
overgestapt naar het hardlopen. Bij het eerste elftal lag in de spits een vacature die niet 
werd ingevuld. In het spoor van de vorige bewoner en OVC-er meester Fikkert was René 
niet alleen OVC-er maar verdiende ook zijn boterham als hoofd van De Bernardusschool.

Nering Bögelstraat
Hiertegenover stonden de 2 woningen van de familie Melenhorst en van de Hassinks. De 
jongens van Bernard Melenhorst zaten altijd in de boeken waardoor het voetbaltalent 
niet werd ontwikkeld. Rechts woonde het gezin van Jan Hassink. Wim Hassink, waar veel 
vrouwelijk schoon voor langs de lijn stond om een glimp op te vangen van deze adonis. 
De kleine dribbelaar Anton en de technische vaardige Henk. Deze mannen hebben in 
hun spoor zus Riek meegenomen naar Het Laer. Riek Hassink mag gerekend worden 
tot de fanatiekste supporters die OVC ooit heeft gekend. Als de spanning hoog opliep 
dan draaide Riek de knopen van haar jas. Ook het scheenbeen van de buurman moest 
het soms ontgelden, want Riek scoorde soms sneller dan de broers. Dat bij de Hassinks 
het talent in de genen zat, was in de jaren negentig terug te zien bij Harrie Hullegie, 
de stoere sterk meevoetballende voorstopper, Hans Logtenberg de kilometervretende 
middenvelder van het tweede en de kleine alleskunner Eric Logtenberg. Op 52-jarige 
leeftijd is Eric nog actief als speler en doelman van het zaterdagelftal. Bij het zaalvoetbal 
vertoont hij nog wekelijks zijn kunsten met nog altijd de wil om te winnen. 
Riek mag trots zijn want zoonlief Erik behoort tot de allerbeste spelers die OVC heeft 
gehad en zelf heeft opgeleid. Op dit moment speelt kleinzoon Olaf Logtenberg (Eric’s 
zoon) in het eerste elftal. Appels vallen nooit ver van de boom.
Hierachter stond de oude Bernardusschool. Wie wilde voetballen ging naar OVC 
anders hoorde je er niet bij. De Bernardusschool was meer dan eens winnaar van het 
schoolvoetbal. Al deze talenten speelden in de pauze op de Markt vlakbij waar de 
muziektent stond. Nat van het zweet of van de regen schoven ze in de harde houten 
banken weer aan, om onderricht te krijgen van meester Fikkert of stagiair Henk Hassink. 
Les 1 op school was: “wie wilde voetballen ging naar OVC, zo niet dan kon je de Sint 
Bernardusschool beter verlaten. Je zou geen leven meer hebben”. 
Op maandagmorgen, als de rij werd opgesteld, was het gespreksonderwerp de 
verrichtingen van OVC. Meester Henk Hassink, een dag er voor zag je hem nog zo de bal 
aannemen op de borst wat volgde was een splijtende pass op spits Gait Ekkelkamp. De 
afdruk van de natte bal nog zichtbaar op zijn mooie hagel witte shirt met de blauwe V 
met daaronder de blauwe broek en opgetrokken kousen. Nu kreeg je weer les van hem, 
gekleed in zijn allermooiste pak. Meester Hassink was voor mij meer dan een leraar hij 
was mijn… voetbalheld. Daar verheugde ik mij zondags op als we naar Het Laer gingen.
In 1969 werd de Bernardusschool afgebroken omdat het al decennia lang te klein was.
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Rooms Katholieke kerk
Jaren zeventig: Bernard Habers wil als leider van de A-junioren afreizen naar Balkbrug 
om deel te nemen aan een groot toernooi. Bij het Zwarte Paard komt Bernard er al 
snel achter dat Han Siero nog niet op het appel is. Besloten wordt om Han thuis op te 
halen maar aldaar vertelt moeder Siero dat Han naar de kerk is. Het gehele gevolg rijdt 
naar het bedehuis. Een blik op het horloge leert Bernard dat de heilige mis nog wel 
even duurt. Resoluut stapt Habers het, voor hem zo bekende, kerkgebouw binnen. 
Al spiedend gaan zijn ogen in het rond en dan vind hij zijn pupil. “Han, kom op. We 
moeten nodig weg naar Balkbrug”. Onder het zingende Credo verlaten de OVC-ers het 
Heiligdom. De kerkgangers vragen zich al mummelend af wat er toch aan de hand kan 
zijn. De A-junioren spelen alle tegenstanders zoek en gaan met de bokaal huiswaarts. 
Blijkbaar was er toch genoeg zegen van bovenaf meegegeven. 
De zegen werd door de Pastoors Beckers en Flapper wel vaker gegeven als OVC voor 
een kampioenschap stond. Voor de kampioenswedstrijd tegen en in Ruinen bad de 
Ommer Priester voor een goed resultaat en gaf devoot daar de zegen bij. Het gebed 
werd verhoord op zondag 6 mei 1990 ging de vlag in top ongetwijfeld met Gods zegen.
Hier links zien we het Katholiek kerkhof waar veel OVC-ers hun laatste rustplaats 
hebben. O.a. de oprichters Hein en Herman Lokin, Johannes Fikkert, Henk van de Beek, 
Bernard Habers, Dolf Wessel en De Siero’s.
Sandbergstraat 2, waar voorheen de familie Gait Ekkelkamp woonde met Oompie 
Hendrik. Veelal gingen de gebroeders op de fiets naar de uitwedstrijden om Gait 
en Hendrik te zien spelen. Deze gebroeders waren mensen van de natuur en de 
handenarbeid. Deze noeste arbeiders hebben het speelveld in 1934 met de batse 
geëgaliseerd.
Links de nieuwe Bernardusschool waar ook nu nog heden ten dage veel OVC-ers hun 
basiskennis opdoen. Verzoek aan de schoolleiding les 1 (voetballen in blauw –wit) 
onmiddellijk weer invoeren.
Aan de rechterzijde op nr. 24 woonde tot aan zijn vroegtijdige dood Hendrik Ekkelkamp. 
Een voorstopper die in staat was om ieder spits te slopen, een verdediger met een 
ongekende kopkracht. Bij corners en vrije trappen was het een extra wapen voor het 
team van trainer Ab van der Bend. Na zijn carrière was Hendrik nog trainer van Den Ham 
en S.C. Lemele. Een bekende uitdrukking van Hendrik in zijn S.C Lemele tijd was: “ak 
zeg dran dan gaot de poalen uut de grond”. Over inzet toen in de jaren zestig en ook 
tegenwoordig geen klagen bij S.C. Lemele.
Nog een klein stukje denkbeeldig doorlopen waar de charmante Riek Siero woont, met 
naast haar buurman Benny Zwakenberg, actief geweest vooral als leider en de man in 
het zwart die de orde handhaaft.

Van Laerstraat
Van Laerstraat 4 het zelfgebouwde onderkomen van Willem de Wit. Willem was een 
onvermoeibare zwoeger een werklust welke hij als stukadoor dagelijks in de praktijk 
bracht. Willem ging altijd zwart van het zand en de modder van het veld. Zijn naam 
deed hij geen eer aan maar zijn team genoten waardeerden zijn in zet op waarde. Voor 



16

de buurtgenoten van zijn jongens legde Willem zelf een voetbal veld aan compleet met 
houten doelen. De zonen Peter en Leonard waren zeer behendig en hebben in de jeugd 
teams van OVC gespeeld. 
Broer Herman die ook in dit huis heeft gewoond was een meer technische speler. Na zijn 
voetbal tijd heeft hij zich verdienstelijk gemaakt als leider. Ook was hij tot op hoge leeftijd 
in gezelschap van zijn vriend Jo Horstink aanwezig bij het eerste elftal.
De Zwarte Panter, wat wil je als speler nog meer als dit je voetbalnaam is. Evert Kothuis 
was er verguld mee. Evert was in zijn actieve carrière doelman en verwierf zich de 
bijnaam van zwarte Panter. Met een vervaarlijke duik met een luidkeels gevolg van Los 
Maaaaar dook de panter op het leren monster. Na het duiken naar de bal werd Evert een 
geliefd jeugdleider. Ook was Evert een gerespecteerd scheidsrechter die door zijn eigen 
ervaringen een wedstrijd goed aan voelde. Tot vlak voor zijn dood was Evert nog actief 
als jeugd scheidsrechter. Evert werd op 30 maart 1971 lid van verdienste. De Zwarte 
Panter was van junior tot aan zijn dood een groot OVC-er waar je op kon bouwen. Een 
broer van de Zwarte Panter, Bats, speelde nuttig in het tweede. Vader Mans, vermaard 
om zijn kippenslachterij, was een verstokt en trouw supporter van het eerste. Mans was 
met zijn kippenbedoening de voorloper van de moderne poelier.
Aan de overzijde woont het gezin van Marcel Haveman. Marcel nam als speler van 
het eerste afscheid. Bij zowel de jeugd als later in de senioren maakte deze behendige 
middenvelder mooie successen mee. Koos naar de mening van de voetballiefhebber te 
snel voor het ijzeren ros. Kan nu nog zo weer in de selectie meedoen.
Op van Laerstraat 5 woonden de gebroeders Herman en Anton Assendorp. Anton was 
een voortreffelijk doelman bij de senioren in het 4e elftal. De motivatie om via training 
hogerop te komen ontbrak. Op de hoek woont de familie Jutten van de bekende 
bakkersfamilie uit de Bouwstraat. Paul Jutten heeft vanaf de F-jes tot aan het eerste 
elftal bij OVC ’21 gespeeld. Paul was een technisch vaardige middenvelder die uit een 
succesvolle jeugdlichting kwam. Vader Theo heeft achter de bar hand en spandienst 
verricht en ook moeders stak vele uren aan OVC ’21.

De oude Friesendorpstraat 5-27 en 2-28, Kweekvijver van OVC
In de 95-jarige historie van OVC is er geen straat of wijk en ook geen stadsdeel waar 
zoveel OVC-ers opgroeiden als de oude Friesendorpstraat. Niet alleen actieve voetballers 
maar ook bestuurders en talloze vrijwilligers hadden hier hun roots liggen. Voetballen 
leerde je hier op straat elke dag weer ongeacht de weersomstandigheden. Al de OVC-
ers noemen gaat te ver want dan moeten we schoorvoetend i.p.v. wandelend er door 
heen. In het boek vissen in de kweekvijver dat ik in 1997 schreef staan ze er allemaal in 
vermeld. Daarom vissen we niet alle OVC-ers naar boven.
De straat werd vlak na de Tweede Wereldoorlog gebouwd en was het begin van de 
eerste stadsuitbreiding van Ommen. Op de Friesendorpstraat nr. 2 stond voor de oorlog 
al deze vrijstaande woning vroeger woonde er de familie Westerhuis (Tonia). De oudste 
zoon Henk (voetbalbijnaam Abe) trapte elke dag een balletje met Jan v.d. Hulst (Rakki 
Tayang). Rakki werd op latere leeftijd nog benaderd door HVC uit Amersfoort. Hij gold 
dan ook als een meedogenloze verdediger die altijd op het randje speelde en vaak er 
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overheen. Op nummer 4 stond voorheen de prinses Marijke kleuterschool, jeugdige 
OVC-ers gingen hier voor het eerst naar school.
Terug in de tijd, begin jaren zestig. OVC speelde in de derde klasse. Iedere zondag als 
OVC thuis speelde, verzamelde zich in de Friesendorpstraat een grote groep jongeren 
waaronder de Woertink’s, de Zandmannen, de Habersen en nog vele anderen, om de 
wedstrijd te bezoeken. Een heel leger trok dan op richting Het Laer, waar Bernard Habers 
de Armada gratis binnen liet.
In het eerste blok woonden de familie Woertink. Henk (Rocco) speelde bij OVC in 
het eerste en was ook nog actief als medeleider samen met Bernard Habers bij de 
A-junioren. Henk was een groot technicus die vooral als mid-mid spelers met een pass 
andere spelers vrij kon spelen. Het voetballen heeft Henk zich eigen gemaakt tussen de 
putdeksels die als doeltjes dienden, ieder vrij uurtje rolde de bal in de kweekvijver. Maar 
ook met de broers Wim, Albert, Harrie (scheidsrechter), Marinus en Gerrit was het goed 
toeven. Ze kwamen uit een goed nest.

Andere tijden
Het was de hippietijd de protestgeneratie zeg maar na de nozems de provo’s met de 
lange wapperende manen. Menig jongere wordt na lang aandringen naar de kapper 
gestuurd. Bij terugkomst zint de Vader het resultaat niet en gaat zelf tot daden over. Als 
de zoon in dromenland is, dan wordt de schaar in de manen gezet. ’s morgens vroeg 
verteld de spiegel wat er zich heeft afgespeeld, echter de wraak zou zoet zijn. Als de 
vader zich de volgende zondag ter kerke wil begeven en zich in zijn allerbeste pak wil 
hijsen ziet hij dat de broekspijpen gehalveerd zijn. De boodschap is overduidelijk. De 
jeugd wordt niet alleen mondiger maar zijn niet meer met een vinger te sturen.
Japie Hinderiks (Jesper Olsen) was de volgende OVC-er in de hoofdmacht. Deze 
pingeldoos leerde het voetballen ook op de klinkers van de kweekvijver. Japie was 
jarenlang een plaag voor de verdedigers omdat hij aalvlug was. Zoon Dylan heeft 
dezelfde talenten en speelt bij OVC ‘21in de jeugd. Verderop woonde Jan Pluim actief 
als zaalvoetballer. De familie Heinneman heeft met Henk en Fenny bij het damesteam 
bijgedragen. 
Het hoekhuis werd bewoond door de familie Van Duren. De bekendste OVC-er hier is 
de tweede zoon Gerrit met als bij naam of moeten we spreken van eretitel “Cruijffie”. 
De gelijkenis was vanaf de jonge jaren groot met de onlangs overleden Ajax icoon. De 
OVC Cruijff was net zo behendig en onnavolgbaar in zijn spel maar werd niet altijd door 
zijn medespelers begrepen. Het niveau van OVC paste niet bij de benen van Gerrit van 
Duren. Zoals de Ajax Cruijff op groeide en leerde voetballen in Betondorp zo deed de 
OVC Cruijff dat in dezelfde jaren in de Kweekvijver. Cruijff speelde tot aan de veteranen 
bij OVC.
Aan de overzijde op nr. 5 woonde tot aan de afbraak Hans Visscher. Hans was een 
verstokte vrijgezel en trouwde met de voetbal. Om brood op de plank te krijgen was hij van 
beroep o.a. stadsomroeper, klokkenluider, schoenmaker en krantenbezorger. Hij heeft bij 
OVC op meerdere terreinen, zoals terreinknecht, zijn sporen verdient. Maar zijn grootste 
verdienste lagen toch bij het schoolvoetbal. Samen met Meester Kamphuis Evert Daman 
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en Johan Willemsen is Hans bepalend voor het schoolvoetbal geweest. Hans is begonnen 
met het schoolvoetbal door zelf wedstrijden te organiseren bij de familie Willemsen in 
Varsen. Hans floot deze wedstrijden zelf en bekostigde de ballen en bekers zelf. In 1983 
werd Hans benoemd tot lid van verdienste. Sinds 1997 draagt het schoolvoetbaltoernooi 
zijn naam en spreken we van het Hans Visscherschoolvoetbaltoernooi. Hans overleed 
in 2009 op 79-jarige leeftijd. Exact een jaar later is in september zijn as uitgestrooid bij 
De Paardeweide, Het Laer en op Sportpark Westbroek. Hans rust daar waar hij graag 
vertoefde.

De naastgelegen woning werd bewoond door de familie Zandman. De grootste OVC-
er is ongetwijfeld de oudste zoon Mans. Zijn liefde voor OVC is ontwaakt in zijn jonge 
jaren tijdens de wekelijkse trektocht naar Het Laer. Na een aantal jaren op zee te hebben 
doorgebracht begon Mans samen met zijn boezemvriend Rien Steen een eigen bedrijf 
“Ommer Automaten”. Sinds 1989 is Ommer Automaten hoofdsponsor van OVC. Mans 
en Rien zijn OVC altijd trouw gebleven en dat moet eigenlijk beloond worden met een 
klaterend applaus. Mans en Rien zijn niet van het motto “wie betaalt die bepaalt”. 
Mans en Rien zijn echte OVC-ers. De jongens uit het gezin Zandman –Meijerman waren 
allemaal uit het goede hout gesneden Dick, Dinant en Christiaan: zij marcheerden iedere 
zondag in de supporterscolonne mee naar OVC. Dinant is als scheidsrechter nog actief 
bij het zaterdagvoetbal van OVC. In de nagalm van al deze Zandmannen mogen de 
zonen van Dinant, Nick als eerste elftal speler en Lars als leider van het zaterdagteam 
niet onvermeld blijven.
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Twee voordeuren verder woonde het gezin Buter. Zoon Kevin heeft bij OVC al de 
jeugdteams doorlopen, nu moedigt hij PEC Zwolle als fanatiek supporter aan.
Het zijn enkele stappen verder naar de stadsboerderij die er vroeger stond. Daar woonde 
de familie Kerkdijk. Zoon Henk was de bekendste. Dit kwam niet door zijn voetbal 
talenten maar omdat hij nog weleens vol met kattenkwaad zat. Als er weer eens het 
nodige gebeurd was dan verstopte Henk zich op de hooizolder. Vader Kerkdijk banjerde 
rond de boerderij en begon hem eerst zachtjes te roepen met Henk, Henk. Als de reactie 
uit bleef dan werd de volumeknop open gezet en op het luidkeels roepen van Henke…
Henke.. Kwam van de hooizolder het antwoord “ja, ik ik ik bin dr niet”. De schuilplaats 
was vrijgegeven, de straf ontlopen was niet meer mogelijk.
Terug naar de overzijde het tweede blok van de even kant treffen we op nr: 14 de familie 
Steenbergen. Een gezin met drie dochters Martha, Johanna en Joke geen voetbal, maar 
dat wordt door de familie Pasman, een huis verder, ruimschoots vergoed. De familie 
Pasman is een en al OVC’21. Als je in de regio de naam Henk Pasman laat vallen dan 
wordt deze altijd met OVC’21 geassocieerd. Het jeugdvoetbal heeft zijn voorliefde. Zelf 
speelde Henk verdienstelijk in het tweede elftal. Zijn palmares is door OVC waardig 
gewaardeerd op 9 juli 1981 werd Henk benoemd tot lid van verdienste en 10 jaar later 
kwam daar op 3 juni de titel van erelid bij. Tevens ontving Henk in het jaar van het 
70-jarig bestaan de zilveren bondsspeld van de KNVB Afdeling Zwolle. Henk staat te 
boek als de ‘stille kracht” en is nog steeds als vrijwilliger actief bij zijn OVC. 
Egbert was ongetwijfeld de beste speler en maakte deel uit van het team van Wim 
Adema. Ep speelde veelal vanaf de flanken en was naast behendig ook vermaard om zijn 
snelheid. Op bestuurlijk vlak heeft Egbert zich verdienstelijk gemaakt als penningmeester. 
In het spoor van Henk is Egbert lid van verdienste. Jan en Leen konden ook een aardig 
balletje trappen en deden dat met plezier op een lager niveau. Jan Henk was ook een 
vaardige speler die niet of nauwelijks van de bal was te krijgen. Jan Henk is woonachtig 
in Doetinchem maar komt nog regelmatig over naar Ommen om als barmedewerker 
of inval grensrechter actief te zijn. Daarnaast is Jan Henk bekend als chef kok om zijn 
voortreffelijke snert welke hij samen met Miny Kortman elk jaar voor de Nieuwjaarsloop 
bereidt. 
Leida en Dina bleven in het spoor van de grote broers want het OVC virus heeft ook deze 
Pasvrouwtjes besmet. Aan de bal waren ze bedreven bij het damesvoetbal maar ook in 
de activiteitencommissie hebben deze Lady’s veel onzichtbaar werk verzet.
De tweede generatie Pasman is met Rick als scheidsrechter en Mathijs als speler/leider 
ook vertegenwoordigt. Een vereniging als OVC is afhankelijk van families zoals de 
Pasmannen en dankbaar dat zij de weg vonden en nog steeds vinden. Mooie wederzijdse 
liefde.
Nu staan we voor een woning die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat, getuige 
de blauw witte stickers, vaantjes en soms zelfs nog de nodige flyers. Het is een en 
al OVC en… Feyenoord wat hier de wanden en zelfs de voordeur siert. Hier woont 
dan ook niemand minder dan Sander Schuldink. Begonnen als speler heeft Sander vele 
functies bij OVC bekleed zoals o.a. scheidsrechter, grensrechter en als coach vergaarde 
hij vele kampioenschappen hetgeen hem de eretitel Capello opleverde. Tegenwoordig is 
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er sms en de app maar daarvoor was het Sander die alles maar dan ook alles wist en je 
van de nodige informatie kon voorzien. Nu prijkt op zijn visitekaartje lid van verdienste 
maar ook nog steeds die van terreinmanager. Sander heeft samen met Henk Pasman en 
Rien Habers het initiatief genomen om te komen tot de naamswijziging. Sander is erg 
spitsvondig, zeg maar intuïtief als het gaat om bijnamen. Mooie voorbeelden daarvan 
zijn die van o.a. Lato, Haas, Rocco, De Kruik. Allemaal bijnamen die uit zijn ensemble 
komen en veelal passend en treffend zijn. 

Sander Schuldink, Hans Visscher en Henk Pasman kozen op het liefdespad voor OVC 
waardoor er geen ruimte overbleef voor het vrouwelijk schoon.
Bij de laatste woning van dit historische woonblok heeft de weduwe Jalving gewoond. 
De moeder van Arend en Henny, spelers van Ab Van De Bent, en broers van de niet te 
vergeten fanatieke en positieve Marietje Gaasbeek-Jalving. 
Het is een klein sprongetje naar het volgende blok waar voorheen Zwollenaar Frans 
Hartman woonde. Frans was tot aan zijn dood een vaste supporter bij OVC en verrichte 
daarnaast de nodige hand en spandiensten voor OVC. Hij sprak met een mooi Zwols 
accent dus de rollende rrrrr, “Veurrrr een kwerrrrrtie”. Bert Melenboer woonde op nr. 24 
en speelde vanaf de F-jes tot en met de A-junioren bij OVC.
In 1956 komt vanuit buurtschap Giethmen Bernhard Habers met zijn talrijke gezin op 
nr. 26 te wonen. Bernard was op 50-jarige leeftijd nog nooit bij een voetbalwedstrijd 
geweest. Ergens beredeneert hij het als dom getrap, maar dat verandert. Het is op een 
mooie zondagmiddag in het najaar van 1956, uit verveling wordt de fiets gepakt. Een 
specifiek reisdoel is er niet en ongemerkt fiets hij richting Het Laer. Het zijn juichende 
spelers die zijn aandacht trekken en hem ongewild naar het voetbalveld halen. Bij het 
afstappen spreekt een OVC-er hem aan. Bernhard luistert en vooral hij slaat gebiologeerd 
het spelletje gade. Bij de volgende thuiswedstrijd parkeert hij zijn fiets tegen een boom 
en staat gegrepen door het OVC virus tussen de kantlijners. Bernhard raakte verknocht 
aan OVC en vergroeide ermee. Zijn handen heeft hij, als jeugd en senioren leider, 
terreinknecht en bestuurslid, volop uit de mouwen gestoken. Zijn grootste kracht lag in 
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het motiveren van de medemens om zich ook voor OVC in te zetten. Voorzitter Hilbert 
Wanningen benoemde hem op 7 juli 1983 tot lid van verdienste. Als deze onderscheiding 
gepaard gaan met de zalvende woorden van de Preses “Bernhard Habers heeft blauw 
bloed in zijn aderen” dan rollen de tranen van ontroering over zijn wangen. Het virus 
in 1956 opgelopen bleef tot aan zijn dood in 1986 actief in hem. Deze ongewilde 
fietstocht heeft prettige gevolgen voor al de zes zonen Gerard (Lato), Wim, Toon, Rinus, 
Ben en John (Dusbaba) gehad.
De oudste is Gerard (Lato), een kopsterke speler met een voortreffelijke wedstrijd-
mentaliteit. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij onder Wim Adema zijn bloeiperiode 
beleeft. Zijn gelijkenis met de Poolse International Grezgorz Lato blijft niet onopgemerkt. 
Met deze eretitel wordt hij nog altijd aangesproken. Lato is na zijn actieve carriere 
nog actief als bestuurslid en ook is hij jarenlang verdienstelijk geweest voor het Hans 
Visscher Toernooi. In het seizoen 1983 -1984 is Lato een half jaar lang ad interim voor 
de ontslagen Zwolse trainer Freek Spanhaak. 
Wim en Toon spelen meestal in het twee of derde elftal. Ben is in de begin jaren tachtig 
een vaste kracht in het eerste elftal. Na zijn actieve periode wordt hij een succesvol trainer 
bij o.a. IJhorst en Oranje Zwart. Samen met John speelt hij nu nog bij de veteranen. De 
benjamin John (Dusbaba), die bekend staat als meest talentvolle Habers, heeft er door 
zijn te ver doorgevoerde en speelse truckjes en hakjes te weinig uitgehaald. Bernhards 
oudste vrouwelijke telg Annie stapte in het huwelijksbootje met Gerard Kleinheerenbrink. 
Echter de hand van zijn dochter wordt niet eerder weggeven of Gerard komt als doelman 
over van EMMS. Voor zijn keeperstalenten beloonde Sander hem met de toepasselijke 
vergelijking van de voormalige Go Ahead goalie… ”Van Zoghel”.
Zelf heb ik uiteraard wat van de passie van mijn vader meegekregen. Ook mijn liefde 
voor OVC is ontstaan en gegroeid tijdens de wekelijkse trektocht vanuit de Kweekvijver. 
Met veel plezier heb ik tot aan de veteranentijd gevoetbald. Met Capello als succescoach. 
Mijn mooiste herinneringen zijn die van 7 jaar eerste elftalleider. Het opzetten van het 
zaterdagvoetbal maar ook de naamswijziging OVC ‘21 en het Hans Visscher toernooi 
geven nog steeds een goed gevoel. Het schrijven als OVC redacteur van een drietal 
jubileumboeken vervult me met gepaste trots.
De derde generatie Habers met Brian, Raymond, Bjorn en Sven heeft de fakkel al 
overgenomen, waartoe ook Leon en Niek Kleinheerenbrink toe behoren.
Het blok werd op nr. 28 afgesloten door de familie Scholten. Mannes en Aaltje hadden 
twee prachtige dochters Joke en Diny. Zoon Jan was groot en bovenal sterk. Bij een 
partijtje voetbal had je Jan daarom graag in je team. Schuin achter het huis van de 
familie Scholten stond tussen het lover een rood houten barak. Deze o.a. voormalige 
huishoudschool was vaak speeldomein van de jeugd. Menig ruitje sneuvelde bij een 
verdwaald of ongecontroleerd schot.
Even denkbeeldig oversteken naar de overkant dan treffen we daar op het eind de 
familie Otten. Met de Drentse roots als achtergrond komt via Nieuw Weerdinge vanuit 
Beerzerveld de familie Otten in de Friesendorpstraat. De oudste zoon Henny uit het 
gezin Otten komt bij een eenzijdig ongeval al op jonge leeftijd om het leven. Johan 
is actief als doelman bij OVC. Na het doel schoon houden ontwikkelt hij zich als een 
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voortreffelijk scheidsrechter. Door zijn achtergrond als vakbondsbestuurder zit het 
democratisch leiding geven Johan in het bloed. Hetgeen er ook voor zorgt dat hij zich 
bij OVC als een voortreffelijk voorzitter ontwikkelde. Dit als leider zonder opsmuk en 
grootspraak, wars van glamour. De OVC kudde werd door hem als een schaapherder 
bewaakt. Iedere zondag staat hij in het gezelschap van oud secretaris Herman Kortman 
nog langs de lijn bij zijn geliefde club. Johan Otten behoort in het rijtje der groten van 
hen die de voorzittershamer democratisch vasthielden en de orde bewaarden.
Herman Otten stond te boek als een speersnelle linksbuiten de beoogde opvolger van 
Anton Hassink. Een wilde charge van een PEC speler bezorgde de dan 16-jarige Herman 
op 1 november 1959 een kapotte knie en een beenbreuk. Tussen Herman en OVC 
kwam het niet tot een breuk, talloze functies heeft Herman vervuld. En nog altijd staat 
Herman als supporter aan de lijn. De droom van wervelende acties werd door de zoon 
Hendry en tot voor kort door de kleinzoon Sven toch werkelijkheid. Met langs de lijn een 
aanmoedigende Vader en later Grootvader. De dochters Margareth en Ingrid hebben 
zich op allerlei terreinen o.a. Lady speaker verdienstelijk gemaakt. Ingrid staat met haar 
liefhebbende wederhelft bestuurslid Walter Lenferink wekelijks bij OVC langs de lijn. De 
Ottens hebben geen steentjes bijgedragen maar veel meer dan dat, zeg maar ze hebben 
OVC bouwstenen gelegd.
Dit was even een hengeltje uitgooien in de kweekvijver. Helaas is de oneven zijde ten prooi 
gevallen aan de slopershamer. Het zou de gemeente Ommen sieren om de overgebleven 
woningen op de lijst van het cultureel erfgoed te plaatsen. Met het noemen van de Big 
Five, Henk Pasman, Hans Visscher, Mans Zandman, Sander Schuldink en Johan Otten 
sluiten we de oude Friesendorpstraat, de Kweekvijver van OVC af.
In het verlengde van de kweekvijver treffen we al wandelend op nr. 55 de familie 
Bemboom die eigenlijk gezien de verdiensten in het oude gedeelte hadden moeten 
wonen. Carles Bemboom door Bernard Habers liefkozend Carles Pluto genoemd. En dat 
liefkozende is op zijn plaats want binnen OVC zijn er weinig OVC-ers die zo bij een ieder 
geliefd zijn als Carles. Op De Rotbrink stond Carles al achter de bar. Op Westbroek doet 
Carles als hoofd nu tevens de inkopen. Dit horeca onderdeel in het clubhuis is op zijn 
lijf geschreven. Zijn medewerkers waar hij iedere week de klus mee klaart zijn allemaal 
lyrisch over de warmte die hij op iedereen uitstraalt. De sfeer wordt door deze mensen 
in clubhuis De Spil bepaalt, de culinaire hoogstandjes vinden gretig aftrek. Ook mogen 
zijn voetbal kwaliteiten niet worden onderschat, in de jeugd zeer talentvol en technisch. 
Carles heeft ook aan de wieg gestaan van het zaterdagvoetbal en speelde tot voor kort 
nog mee. Zijn liefhebbende echtgenote Dia zijn we dankbaar dat ze deze grote OVC-er 
zo vaak naar OVC laat gaan. Zoon Bram heeft de voetbalkwaliteiten van pa en natuurlijk 
ook een scheut van moeders meegekregen en speelde in het kampioenselftal van 2012. 
Het kan niet anders dan dat het gezin via de kweekvijver is doorgezwommen. Laten ze 
gerust zijn ze worden niet teruggezet.
Een paar stappen verder op de Friesendorpstraat 65 woonde tot enkele jaren terug 
het gezin van Jan Schuurman. Jan, zelf geboren in Varsen op de Ponderosa, kwam uit 
een talrijk gezin en speelde als buitenspeler. Zoals al de Schuurmannen was het motto 
aanpakken daar waar je nodig bent. Na zijn voetbalcarrière heeft Jan zich weten te 
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onderscheiden als Clubscheidsrechter. Vanuit zijn toenmalige woonplaats Raalte kwam 
hij iedere week naar De Rotbrink om een wedstrijd te fluiten. Als leidsman heeft hij 
nooit met kaarten lopen wapperen, nee de overtreder kreeg voordat er een prent werd 
getrokken een reprimande en deze was dan wel zo duidelijk dat de overige spelers ook 
gelijk wisten waar ze aan toe waren. Na het laatste fluit signaal was de scheidsrechter 
weer gewoon Jan Schuurman.
Zoon Rik speelt al vanaf de F-jes bij OVC en is nu heden ten dage nog steeds een vaste 
kracht in het derde elftal. Niet meer in Ommen woonachtig blijft Rik gelijk zijn vader 
eerder toch trouw aan de club waar de eerste stappen werden gezet. 
Een korte toelichting op de broers van Jan. Zij kwamen ook allemaal via De Bernardusschool 
bij de voetbal. Henk was een kopsterke centrale verdediger die geen duel uit de weg 
ging. Ging altijd kletsnat van het zweet van het veld. Zijn glorietijd was in de periode 
eind jaren zestig met de Almelose succes coach Ben Haghuis. Antoon speelde tot aan 
de veteranen een betrouwbare rol als verdediger. Antoon werd in Ommen en in de regio 
vooral bekend als De Koetsier. Theo was een geliefd leider bij de lagere elftallen. De 
benjamin Servan (Di Stefano) was een balvaste middenvelder. De kont werd er ingezet 
en dan was hij niet meer van de bal te krijgen. Even wachten op vrijlopende spelers om 
deze op maat te bedienen. Zoon Stijn (tomeloze inzet) is een vaste kracht in het elite 
korps van trainer Nico Kats. Decennia lang hebben de Schuurmannen een positieve 
bijdrage geleverd aan het wel en wee van OVC.
Als we linksaf slaan komen we langs het gemeentehuis ook hier waren OVC-ers 
werkzaam. Gerard Veurink was een waardevolle vaste kracht in de begin jaren dat OVC 
nog in het Geel Zwart speelde. Zoon Jan speelde in de A-junioren en verhuisde om zijn 
boterham te verdienen naar Stolwijk. Oprichter Gerrit Veurink was in de dertiger jaren 
Gemeente secretaris. Zijn bij naam was “kleine Veurinkie”. Gerrit was de allereerste 
secretaris van OVC en tekende ook op 19 april 1921 de notulen op.
Koop Nijstad uit IJhorst heeft zich als gemeente ambtenaar het meest geroerd. Bij de 
aanleg van De Rotbrink ontstond grote onenigheid doordat de velden in zijn optiek op 
de verkeerde manier werden aangelegd. De praktijk bleek anders dan de tekentafel. 
Door zijn landbouwopleiding zag Nijstad al vrij snel dat de vruchtbare grond werd 
ondergeploegd en het gele schrale zand als oppervlakte zou worden gebruikt. Koop 
Nijstad kon niet anders dan de noodklok luiden. Echter ondanks talrijke kranten 
artikelen werd het beleid, van achter het bureau bedacht, toch uitgevoerd. Het kwam 
zover dat Nijstad zich op werktijden niet meer op De Rotbrink mocht laten zien. Na 
enkele jarenbleek dat de velden de droogte en het hemel water niet aan konden. Koop 
Nijstad kreeg als man van de praktijk van de voetballers zijn gelijk. Voor de gemeente 
bleek het te zwaar om kleur te bekennen. De zoon van Nijstad, Bart, was een echte nr. 
10 in het succesteam van Wim Adema. Vanuit het niets waren zijn passes loepzuiver. Hij 
beschikte over een mooie traptechniek.
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Loek Bijkerk was als ambtenaar belast met het toezien en gebruik van de velden. Loek 
was een sierlijke centrale kopsterke verdediger, ook spelend in het elftal van Adema. 
Hij speelde in de as met kort voor hem Bart Nijstad. Bij corners trok Loek mee naar het 
vijandelijke doel en wist dat menigmaal te bekronen.
Herman Kortman geboren in de mooie buurtschap Junne. Speelde vanaf zijn jonge jaren 
bij OVC. Was in het eerst elftal een bescheiden sportieve en zeer rustige verdediger 
die alles voetballend oploste. Herman heeft samen met zijn vrouw Miny veel stil werk 
voor OVC verricht. In het bestuur heeft hij als secretaris in de periode van preses Johan 
Otten zich weten te onderscheiden. Herman mag in een adem genoemd worden met 
Hein Lokin en Evert Daman. Op 15 november 2004 werd Herman lid van verdienste. 
Zoon Stefan is een meer dan talentvolle keeper en speelde al bij BVO Emmen. Na een 
aantal jaren in het eerste van OVC ‘21 staat hij nu bij Hardenberg ‘85 onder de lat. 
De echtgenote van Herman, Miny Kortman-Haverkorst, heeft een arbeidsethos die 
ongekend is. In 1984 heb ik haar gevraagd om in de redactie van de OVC-er plaats te 
nemen. Meer dan 25 jaar hebben wij uiterst prettig samengewerkt. Nu is ze vanaf de 
oprichting actief bij het G-voetbal en ook deze taak voert ze met passie uit. Daarnaast 
heeft ze de ondankbare taak van kledinginname en uitgifte op zich genomen. Haar 
lijfspreuk zal ongetwijfeld “arbeid adelt” zijn. Zij verdient het om in één adem met Henk 
Pasman te worden genoemd als eerste vrouwelijke ere….
Vanuit het Drentsche Borger kwam in 1984 Bram Hoving als gemeente-ambtenaar 
naar Ommen. Bij OVC heeft Bram nog even als rechtsback in het eerste gespeeld. 
Als bestuurslid heeft hij zich over verschillende periodes verdienstelijk gemaakt. Bram 
werd op 15 november 2004 benoemd tot lid van verdienste. Zijn vrouw Tiny is als loten 
verkoopster of als vaste toeschouwer bij de thuiswedstrijden van het eerste aanwezig. 
De zonen Erwin en Martijn speelden de gehele jeugd periode bij OVC en wisten ook 
mede door die opleiding het eerste te halen. Bij de promotie in 2008 was Martijn een 
betrouwbare rechts back.
Verder flanerend langs het Gemeentehuis gaan we richting de Balkerweg. Zo kuierend 
richting De Rotbrink geeft een ieder de gelegenheid om zo in gedachten terug te gaan 
naar de tijd van weleer of naar dierbare OVC-ers die niet meer onder ons zijn maar een 
warme plaats in ons hart hebben. Het voelt hier hoe toepasselijk ook als een soort stilte 
gebied van sssstt… niet storen.
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De Rotbrink
Als we het gebied van rust en fluisteren uit zijn en het bordje “niet storen” achter ons 
hebben gelaten wandelen we tussen de kantoorpanden van Atradius en deurwaarder 
Smit & Legebeke richting Balkerweg. Aan de overzijde staat het imposante pand 
waar The Big Boss (thans Karwei) in is gevestigd. Boven dit pand wonen de al eerder 
beschreven Piet van Lingen en zoon Hans. Daarnaast staan de witte paleisjes waar ook 
talrijke OVC-ers o.a. Mannes Bel, John en Henk Wolters hun roots hebben liggen. Nu is 
het nog een kort sprintje naar De Rotbrink.
Voordat wij op de voormalige Rotbrink zijn zien we door het struikgewas de villa liggen 
van de familie Seisveld. Jeroen mag gezien worden als een duizendpoot. Als junior bij 
OVC begonnen waardoor hij ook zijn vader Herman meetrok naar de velden. Als groot 
begaafd technicus koos hij bij de overgang naar de senioren voor het zaalvoetbal. Als 
bestuurder o.a. vice-voorzitter en penningmeester stond hij altijd op de plek waar zijn 
inzet het meest gevraagd werd. Talloze feestavonden zijn (Witte Donderdag) er samen 
met zijn al eerder genoemde maten Ronnie Huizing en Erwin Marsman georganiseerd. 
De drive is altijd groot en dat laat hij aan teamgenoten horen met TOE….TOE…TOE. 
In de veteranen speelt hij met speels gemak nog zijn partijtje mee. Met recht wordt hij 
Mister OVC genoemd. Zoon Jorik speelt in het B2 team waar Jeroen leider van is. 
Achter de rododendrons stond voor de drieslag de woning van het gezin Logtenberg. 
Marcel Logtenberg werd geboren op de grens Ommen- Dalfsen. In het spoor van de 
Young One’s uit dit mooie kerkdorp met o.a. Wim Herbrink, De gebroeders Harry, Henk 
en Benny Hendriks, Jos Kampman, Barry Boerdijk, Tom Niens, Gerard Rietman e.v.a. 
werd wekelijks de fietstocht gemaakt naar Ommen om de trainingen en wedstrijden 
te spelen. Veel van deze YOUNG ONES hebben jarenlang verdienstelijk in het eerste 
gespeeld. Marcel stroomde vanuit de A-jeugd door naar het eerste en speelde meer dan 
een decennia lang als centrale verdediger. Onder Van De Belt werd hij zelfs onmisbaar 
zo had hij zich als speler ontwikkelt. Zoon Robin is een groot technicus en doorliep de 
gehele jeugd afdeling. Bij de zaterdag senioren was hij een vaste kracht echter blessures 
maakten hem zo kwetsbaar als glas.

De Brink
Met het behaalde kampioenschap in de verhuisdozen maakte OVC de stap naar het 
nieuwe onderkomen De Rotbrink. De eerste steen voor clubhuis De brink werd door 
beschermheer Baron van Pallandt gelegd. Als gevolg van de toegenomen activiteiten 
werd het clubhuis in 1980 flink uitgebreid. Bij het zestig jarig bestaan telde de vereniging 
325 leden en 110 donateurs. Op 89-jarige leeftijd overleed op 1 november 1979 baron 
van Pallandt. Hij was vanaf 1921 met OVC verbonden geweest. 
De eerste jaren dat OVC op De Rotbrink verbleef, was het kantine gebeuren 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. Bijgestaan door een grote 
groep vrijwilligers.
Sportief bleef het crescendo gaan met de mannen van Adema zij werden glansrijk 
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kampioen en promoveerde naar de derde klasse. Seizoen 77/78 werd het laatste seizoen 
van Trainer Adema. Op de laatste speeldag werd op miraculeuze wijze degradatie 
ontlopen. Een terugkopbal van Han van de Akker toucheerde de lat en de paal en dit 
alles in de laatste minuut. Trainer Adema verliet OVC en ook een groot aantal bepalende 
spelers zochten hun heil elders. Na deze periode kon een terugval dan ook niet uitblijven. 
Ook een grote verandering diende zich aan toen in 1982 v.v Vilsteren werd opgericht. 
Het was voor OVC een grote aderlating. Jongeren uit het kerkdorp hadden altijd bij OVC 
gespeeld. Ook de Lady’s uit Vilsteren hadden een belangrijk steentje bijgedragen aan het 
Dames voetbal. Het damesvoetbal dat al aan het begin van de 70 jaren op Het Laer werd 
beoefend, ging ook op De Rotbrink weer ter ziele. Op Westbroek kwam er nog weer een 
bloei periode maar die ligt ook weer achter ons. De deur voor damesvoetbal blijft open, 
want damesvoetbal is een verrijking voor de vereniging.
Sinds 1983 wordt met groot succes het inmiddels befaamde All-In toernooi gespeeld. 
Een groot gezelligheidstoernooi dat op een klein speelveld wordt gespeeld met zowel 
dames als heren. Het heeft ook een grote aantrekkingskracht buiten de verenging. In 
de begin jaren tachtig waren Horeca Huzen en Sportiek de allereerste shirt sponsoren. 
Talloze bedrijven en ondernemingen hebben tot heden ten dage het OVC shirt gesierd. 
Waar de vereniging zeer dankbaar voor is.
De geschiedenis van De Rotbrink met de ups en downs vertoont overeenkomsten met 
die van Het Laer. Een vereniging is afhankelijk van een goede jeugdlichting en aan het 
eind van het seizoen wat er aan kwaliteit binnen boord blijft. Een mooie bloeiperiode 
was er aan het eind van de jaren tachtig en begin jaren negentig. Trainer (vuurvreter) 
Herman van de Belt kwam in 1987 voor de groep te staan. De Zwollenaar wist al snel 
zijn stempel op het team te zetten OVC werd onder zijn bewind een team met veel 
spelplezier maar daarnaast bracht V.d. Belt onverzettelijkheid in zijn jonge spelersgroep. 
Met een promotie in 1989 op het veld van Dedemsvaart sloot OVC weer in de K.N.V.B. 
elite aan. Van De Belt had zijn mannen dusdanig gekneed dat een jaar later op 6 mei 
in een zinderende wedstrijd (4-4) in Ruinen het kampioenschap werd binnen gesleept. 
Van De Belt was als trainer uit het zelfde hout gesneden als Wim Adema. Voor alle 
voetballiefhebbers in Ommen werd zaterdag 19 mei 1990 een gedenkwaardige dag. 
OZC en OVC namen gezamenlijk de nieuwe tribune in gebruik. Wethouder M.J. Vosjan 
stond aan de aftrap van de openingswedstrijd (OVC vs OZC) die onder leiding stond van 
Zwollenaar Esajas. Het waren de doelpunten van Erwin Vonderman en Marco Puma die 
het verschil aangaven.
De derde klasse zou onder Ommenaar Henny Mellema nog een overtreffende trap 
krijgen. Gepokt en gemazeld in het top amateurvoetbal zou deze oud doelman van 
o.a. Germanicus met zijn uitstekende oefenstof historie schrijven. Via de nacompetitie 
promoveerde OVC op 31 mei 1993 voor het eerst in het bestaan naar de tweede klasse. 
Op neutraal terrein in Westerbork werd met 2-0 gewonnen van Veendam. In deze periode 
speelde OVC ook wedstrijden tegen profclubs. In 1990 kwam het grote K.V. Mechelen 
op bezoek. Een halfuur lang verdedigde OVC een 1-0 voorsprong verkregen door een 
lage schuiver van spits Marco Puma. Michel Preud`Homme, de Belgische International, 
was volstrekt kansloos. Na rust werd het verschil weggepoetst 1-6. Drie jaar later 
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kwamen de Kuipbewoners naar Ommen. Een Feijenoord dat onder leiding stond van 
Wim van Hanegem (De Kromme). Er was een hoofdrol voor de OVC doelman 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 tweeduizend koppig publiek en zo in de schijnwerpers boven alles en iedereen 
uit. Een dubieuze strafschop bracht Feijenoord de 2-1 winst. Wat ons bij blijft was het 
fantastische doelpunt van Thijs Geurts, een prachtige omhaal.
Na een jaar tweede klasse keerde OVC weer terug in de contreien waar het meestal in uit 
kwam. Het jonge team viel ten prooi aan de rijkere amateurclubs en daardoor uit elkaar. 
Zoals zo vaak een herhaling van zetten die onlosmakelijk bij een amateurvereniging 
horen. 
Een groot menselijk drama onderging OVC op Tweede Paasdag 24 april 2000. Tijdens de 
kampioenswedstrijd van het derde elftal werd Peter van Eijk in de tweede helft getroffen 
door een hartinfarct. Peter was kind van de vereniging en had zijn naam als topscoorder 
jaar in jaar uit eer aangedaan. De week ervoor had Peter nog met het vlaggenschip 
meegespeeld. Bij de bezoekers dugout zei hij tegen zijn team genoten 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.
In het nieuwe millennium scoorde Werner Vonderman het allereerste doelpunt op het 
veld van Noord Veluweboys. 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 allerlaatste doelpunt onder de vlag 
van v.v. Ommen. Zijn treffer was ook doorslaggevend voor promotie van het team van 
trainer Henny Haverkort naar de 4e klasse.
Vanaf het seizoen 2002 speelt de vereniging weer onder de naam OVC en heeft als 
eerbetoon aan de oprichters het jaartal 21 aan toegevoegd. Op 8 september 2002 werd 
de allereerste wedstrijd thuis gespeeld tegen S.V. Dalfsen. Het leverde dankzij een treffer 
Kris Bakker een 1-1 eindstand op.
Bij de viering van het 75 jarig bestaan werd een mooi jubileum boek uit gebracht waar 
de geschiedenis van OVC pakkend is weergegeven.
In het seizoen 2008-2009 werd het sportpark na ruim 32 mooie jaren verlaten. Het 
seizoen werd door het elftal van Dik Runherd in Adema stijl afgesloten nl. promotie 
naar de 4e klasse. In stijl afscheid nemen OVC kent het inmiddels. De herinneringsplek 
van Peter van Eijk is door een groot garagebedrijf uit het gezichtsveld gewist, maar is 
op Westbroek eervol hersteld Peter van Eijk waardig. Vanuit geslagen positie toch de 
winnende scoren het kenmerk van een onverzettelijke Tijger.
Zuster vereniging OZC en de Mix Hockey club waren goede buren. De Rotbrink is een 
bijna desolate vlakte waarbij een achtergebleven voetbaldoel nog enigszins herinnerd 
aan vervlogen tijden.
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Crescendo
Wat klinkt er nog mooier in de oren om met de klanken van De Manoeuvre, Grenadiers 
mars of zo u wilt met de Mars Der medici van De Rotbrink naar ons nieuwe sportpark 
Westbroek te marcheren. Deze marsen gespeeld door Ommens oudste muziekvereniging 
Crescendo halen herinneringen aan vervlogen tijden naar boven.
Crescendo werd opgericht op 1 februari 1908 en is een enthousiaste vereniging voor 
jong en oud. Met een orkest, jeugdorkest, Malletband en een jeugd Malletband kan 
ieder muziekliefhebber aan zijn trekken komen. De band tussen Crescendo en OVC is er 
altijd geweest. Aart Wagenaar, Rikus Van der Vegte, Chris Harmsen en Martin Veurink 
e.v.a. zijn treffende voorbeelden dat muziek en voetbal hand in hand gaan.
Dat muziek inspirerend werkt, werd al onderkend bij het spelen van het Goede Vrijdag 
toernooi. Voordat de aftrap werd verricht haalde Crescendo bij Hotel Het Zwarte Paard 
al de deelnemende teams op om zo met de klanken van Koning Voetbal of de Radezezky 
mars naar Het Laer te marscheren. In de juiste stemming van we zijn onoverwinnelijk 
werd er afgetrapt.
Het is voor OVC dan ook een meer dan grote eer dat ze met deze prachtige muzikale 
traktatie vooraf worden gegaan door Crescendo. Muziek van een goed harmonisch 
spelend orkest kan veel moois in de mens los maken. Laten we luisteren… luisteren en 
bovenal… genieten van zoveel moois.

Westbroek
Met de klanken van Crescendo nog in het gehoor komen we met de pas er nog stevig in 
aan op het mooie Westbroek. Na jarenlang vergaderen uitstellen en dreigend afstellen 
werd in het seizoen 2008-2009 de verhuizing naar Westbroek werkelijkheid. Politiek 
is een schimmenspel waarbij de uitslag onvoorspelbaar is. De drieslag is een miskleun 
geworden waar de gevolgen voor de Ommer gemeenschap nog jaren lang voel en 
zichtbaar zullen zijn. Dat OVC ’21 het goed heeft gedaan met deze verhuizing hebben 
wij allen te danken aan de drieslagcommissie die zoals het goed OVC-ers betaamt 
ruggengraat hebben getoond op de cruciale momenten dat het erop of eronder zou 
zijn. Inleveren of staan waar je als verenging recht op hebt. De rijke historie van OVC 
gaat verder in Arriën op sportpark Westbroek.
De eerste steenlegging werd verricht door de ereleden Wijlen Dries Bult en Henk 
Pasman op 31 mei 2008. Op 8 februari 2009 speelde OVC haar eerste wedstrijd op dit 
prachtige complex. OVC beschikt hier over een eigen hoofdveld, een kunstgrasveld, een 
trainingsveld en sinds enkele maanden over een multifunctioneel boardingveld. Vanuit 
clubhuis De Spil kan men alle velden overzien. 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 weergeven. De Spil straalt en ademt 
voetbal uit.
Precies 10 jaar na het plotseling overlijden van OVC-er Peter van Eijk werd op 24 april 
2010 in het bijzijn van zijn Moeder en vele vrienden en belangstellende deze Eiken 
boom als blijvende herinnering geplant. Piet Hafwerk, oud verzorger, gaf Peter op de 
massagetafel zijn bijnaam “De tijger van Esnapur”. Peter van Eijk blijft altijd voelbaar 
verbonden bij de club waar hij zo graag was. Zijn boezemvriend Willem Lampe zorgde 
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voor de passende en pakkende tekst. De sokkel werd gesmeed door Henk Meijerink. 
Ieder voorjaar als de eik weer uitloopt zal dat een symbool zijn van jong leven ook na 
de dood.
Op 19 april 2011 werd de eerste steen van clubhuis De Brink door de familie van Van 
Pallandt herplaatst. Zo blijft de band tussen de familie Van Pallandt en OVC ook voor 
het nageslacht zichtbaar.
Dat samenwerking met zusterverenging OZC vertrouwen moet geven bewijst het 
Ommer G-Voetbal.
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 donderdagavond wordt er getraind en dit G-team 
wordt bijgestaan door een groep enthousiaste vrijwilligers van zowel OZC als OVC’21. 
Wedstrijden worden veelal gespeeld op goed georganiseerde toernooien. Het Flater 
G-voetbal toernooi is al een begrip. De organisatie rond dit team weerspiegelt dat 
samenwerking en plezier tussen OZC en OVC ’21 hand in hand kunnen gaan. 
Een stap voorwaarts werd op 25 mei 2016 door OZC en OVC ’21 gezet door met ingang 
van 2017-2018 alle jeugd spelers samen te laten spelen. De toekomst moet uitwijzen of 
de jeugd een lichtend voorbeeld kan zijn voor de senioren.
Een bijzondere gebeurtenis in de geschiedenis van OVC was op 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 september 2010 uitgestrooid op Het Laer, De Paardeweide en hier op 
Sportpark Westbroek. Hans is voor altijd tussen zijn voetbalvrienden.
Dat OVC een club is die met de tijd meegaat bewees het door met ingang van het 
seizoen 2010-2011 met een senioren team op Zaterdag te gaan spelen. Kay Warmink 
scoorde tegen de OVC veteranen het allereerste doelpunt. Een week later tekende Nick 
Heun voor de eerste officiële treffer in de derby tegen OZC. In 2013 -2014 werd het 
eerste kampioenschap onder leiding van trainer Han Caspers, Mark Ekkel en grensrechter 
Benny Heun behaald. Zaterdag voetbal is niet meer weg te denken en heeft een warme 
plek verworven binnen OVC. OVC-ers van het eerste zaterdaguur en tegenwoordig nog 
actief zijn, zijn speler Stephan Stokvisch en Teamleider Benny Heun.
Het dames voetbal ging weliswaar kopje onder. Echter de Veterinnen, onder aanvoering 
van Simone Koggel, hebben deze leegte met veel enthousiasme over genomen. Ieder 
donderdagavond trainen deze lady’s ongeacht de weersomstandigheden onder de 
bezielende leiding van Gert Jan Mulder, Bert Olthuis of Hans Bakker. Het plezier spat er 
vanaf en ook in de derde helft geven deze schonen goed partij.
In het seizoen 2011-2012 werd op 24 april in Luttenberg tegen S.D.O.L het team van 
leider Freddy van Delden, Harry van der Graaf en trainer Michael Dikken kampioen en 
promoveerde naar de 4e klasse. Vorig jaar werd de activiteitencommissie en de vrienden 
van OVC’21 omgedoopt in The Blue Hearts. Deze supportersvereniging zal OVC ’21 op 
allerlei terreinen ondersteunen.
Het afgelopen seizoen hebben de mannen van trainer Nico Kats waardig en strijdend tot 
de laatste snik afgesloten. In de nacompetitie voor promotie naar de derde klas was het 
Enschede’s E.M.O.S over twee duels de betere.
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Millennium Team
In het jaar 2000 stelden de OVC-ers middels een enquête een millennium team samen. 
Dit millenniumteam willen we toch even 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
Mid-mid: Jan Makkinga
Linkshalf: Gerard (Gait) Jansen (het 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 v.d. Bend
Leider: Rinus Habers
Grensrechter: Michiel Klomp
Een team dat topklasse waardig is en waaruit blijkt dat OVC een bloeiende jeugdafdeling 
heeft dat regelmatig toptalenten voortbrengt. Tim Velten, Stefan Kortman, Erwin 
Vonderman, Gerben Bloemers, Stephan Freriks, e.v.a. hebben de talenten bij een BVO 
mogen etaleren.
Maar ook uit het huidige eerste moet het mogelijk zijn dat spelers als Koen Daman, 
Robin Meijerink of een Daan Zwinselman zich in dit illustere team kunnen spelen.
Het bestuur van het eerste uur The Young ONES is al in herinnering teruggehaald. Als 
eerbetoon aan de talloze oud bestuurders en vrijwilligers op welk terrein dan ook door 
de 95-jarige geschiedenis heen is dit thans ons huidige bestuur.
Voorzitter: Michel Neppelenbroek
Penningmeester: Gerrit van Elburg
Secretaris: Hedi van Delden- Kosters
Commerciële zaken: Geleen Letteboer
Supporters Blue Hearts: Walter Lenferink
Technische zaken senioren: Willy Klein Kromhof
Technische zaken jeugd: Cor Coenen
De geschiedenis op Westbroek is nog jong maar veelbelovend. In het geschiedenis boek 
van OVC zijn nog talloze onbeschreven bladzijden.
The Young Ones van 2021 shouldn`t be afraid.
Cultuur en historie OVC ’21 Blauw-Wit.
Peter Kramer en Rinus Habers
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Colofon:

Aan deze tocht

in het kader van

95 jaar OVC ’21

werkten mee: 

Gerrit van Elburg

Rinus Habers

Ronnie Huizing

Gerard Jansen

Gerrit Kieft

Miny Kortman

Peter Kramer

Hans van Lingen

Jeroen Seisveld



Historische tocht
OVC ’21 - 95 jaar

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

OVC’21 elftal 1921

OVC’21 elftal 2016

Achterste rij vlnr: Harry van de Graaf (verzorger), Lars Legebeke, Martijn Ningbers, Kay van ’t Zand, 
Stijn Schuurman, Jeroen Legebeke, Hendry Otten, Robin Meijerink, Laurens Grobbe, Robin de Wit, 
Olaf Logtenberg, Tyron Schokker, Bennie Heun (ass. scheidsrechter), Freddy van Delden (leider).
Voorste rij vlnr: Nick Zandman, Stijn Leuninge, Daan Zwinselman, Nico Kats (trainer/coach), 
Jesper Peul, Koen Daman, Damon Nouri, Robin Verbeek.

10 juni 2016
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