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VV DRACHTEN 1921-2021
21 april 1921 wordt de Drachtster Voetbal Vereeniging opgericht. Het is de eerste voetbalclub in Drachten. Een eeuw later, op 21 april 2021, 
bestaat diezelfde vereniging nog steeds. Door vv Drachten, zoals we de eeuweling nu kennen, is voetbalgeschiedenis geschreven.
Het jubileumboek dat voor u ligt is daar het bewijs van.

De eerste Nederlandse kunstenaar die zich 
met het schilderen van voetballers heeft 
beziggehouden was de in Drachten gebo-
ren Thijs Rinsema (1877-1947). Hoewel 
hij, evenals zijn broer Evert, van origine 
schoenmaker was en dat zijn hele leven is 
gebleven, ontplooiden beiden zich ook als 
kunstenaars. Terwijl zijn broer aforismen 
schreef, die werden gebundeld onder de 
titel Verzamelde Volzinnen, schilderde Thijs 
paarden op de renbaan, pistolen, fluit-
ketels en voetballers. De in 1921 opge-
richte Drachtster Voetbal Vereniging was 
een grote inspiratiebron voor hem. Thijs’ 
‘voetbalschilderijen’ zijn tegenwoordig zeer 
gezocht. Dit werk is er één van, een rede-
lijk grote tekening, geschilderd in dekkende 
verf.

VV DRACHTEN 1921-2021
Dit jubileumboek vertelt de geschiedenis 
van vv Drachten. Het gaat over de hoog-
tijdagen, maar ook over de diepe dalen. 
Het gaat over een vereniging die soms 
wankelt, maar steeds door vrijwilligers – 
uit het juiste hout gesneden – op het goe-
de moment op de been wordt gehouden. 
Het gaat over een vereniging die naast 
een sportieve, vooral ook een belangrijke 
sociale functie heeft. Kortom, het boek 
vertelt het verhaal van ‘vv Drachten: 
honderd jaar midden in de samenleving’.

De boeketiers
Sander Veenstra
Oeds de Vries
Peter Jellema
Aphons Lunter
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Een reflectie, dankwoord en 
advies van de boekcommissie
‘Bloed, zweet en tranen’. Een onlosma-
kelijk met voetbal verbonden uitdrukking. 
Een uitdrukking bovendien, die de tot-
standkoming van dit jubileumboek perfect 
symboliseert. Vergelijk de ontwikkeling van 
het boek met een zware voetbalwedstrijd. 
Geen van de commissieleden volbracht de 
reguliere speeltijd zonder kleerscheuren. 
Laat staan de (Covid-19) verlenging. Maar 
op het tandvlees hebben we doorgezet. En 
ein-de-lijk is het zover. De zwaarbevochten 
overwinning is een feit. Anderhalf jaar later 
dan gepland is de geschiedenis van onze 
vereniging dan toch echt vereeuwigd in dit 
prachtige jubileumboek. 

We zijn trots op het eindresultaat. Trots op 
het feit dat dit boek bestaat bij de gratie 
van al die vv Drachten mensen die er een 
bijdrage aan hebben geleverd. Het is met 
recht een boek geworden ‘voor en door’ 
leden en andere mensen die de vereni-
ging een warm hart toedragen. Schrijvers, 
geïnterviewden, mensen die materiaal 
beschikbaar hebben gesteld, tegenlezers, 
fact-checkers en student-onderzoekers. 
Zonder jullie inzet lag er nu geen jubileum-
boek. Namens de vereniging en namens 
onszelf als commissie: dank jullie wel!

Bij de totstandkoming van het boek hebben 
kwaliteit en zorgvuldigheid voortdurend 
hoog in het vaandel gestaan. We hebben 
dan ook ons uiterste best gedaan om 
feiten te checken, niemand te vergeten en 
betrokkenen toestemming te vragen voor 
publicatie. We zouden eventuele onvol-

komenheden ten zeerste betreuren, maar 
kunnen ze helaas niet uitsluiten. 
Zeker als we mensen hebben vergeten te 
noemen die zeer veel voor de vereniging 
hebben betekend en mogelijk nog wel be-
tekenen, vinden we dat spijtig. Bedenk dan 
dat dit boek volledig door vrijwilligers en in 
onze vrije uren is samengesteld en vergeef 
het ons.

Ons werk zit er op. We hebben het boek 
inmiddels vaker gelezen en besproken dan 
ons lief is. Voorlopig staat het jubileumboek 
bij de commissieleden misschien dan ook 
wel dichtgeslagen in de kast. We raden u 
echter met klem aan dat voorbeeld niet te 
volgen. Het boek beschrijft onze rijke ge-
schiedenis en zit boordevol prachtige anek-
dotes en mooie (actie)foto’s. Ongetwijfeld 
komt u bekenden tegen, of misschien bent 
uzelf geportretteerd? Wacht niet langer, 
sla het boek open en verdwaal in verhalen 
over de mooiste voetbalvereniging van 
Drachten. 

Heel veel leesplezier!P
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De boeketiers. Vlnr: Peter Jellema, Oeds de Vries, 

Alphons Lunter en Sander Veenstra.
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De oprichting
1921 is het jaar waarin onze club wordt op-
gericht. Dan nog onder de naam Drachtster 
Voetbal Vereeniging (DVV). Het begint al-
lemaal met een oproep in de Dragster Cou-
rant. Daarin valt te lezen: ‘zij die wenschen 
toe te treden tot een alhier op te richten 
VOETBALCLUB, gelieven zich voor 24 
april 1921 mondeling of schriftelijk aan te 
melden.’ Binnen een week melden zich 32 
leden. Op 21 april is de oprichting een feit. 
Daarmee gaat DVV de geschiedenisboeken 
in als de eerste voetbalclub in Drachten. 
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1926
Het eerste kampioenselftal
van vv Drachten
Boven vlnr: P. Ronner, J.F. May, R. Hanewald, F. 

Folkertsma, E. van der Veen, A. van der Sluis, P. 

Cuchel, J. de Boer, J.D. Folkertsma. Onder vlnr: H. 

van der Veen, S. Haveman, F. Dijkstra.
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over onze vereniging is daarover het vol-
gende citaat opgenomen: 
‘In de tribune was één kleed- en washok 
voor alle spelers en de scheidsrechter. Wie 
het na de wedstrijd te ver was om zelf wa-
ter te halen bij die ene koude buitenkraan 

aan de oostkant van de tribune, gebruikte 
het overgebleven waswater van zijn voor-
ganger wel’.
Het VvV-terrein is inmiddels al enkele de-
cennia geschiedenis. We kennen het nu als 
het Kiryat Onoplein. 

Competitievoetbal
Enkele trainingen en oefenwedstrijden 
later, wordt besloten om de voetbalclub 
in te schrijven bij de Friesche Voetbalbond 
(FVB). Vanaf seizoen 1921-1922 komt 
DVV met twee teams uit in de Friesche 
voetbalcompetitie. Op 30 oktober speelt 
het vlaggenschip zijn eerste wedstrijd. En 
met succes: er wordt met 2-1 gewonnen. 
Al snel blijkt ook dat voetbal een blessu-
regevoelige sport is. Bijna een maand na 
het prille succes, uit tegen vv Leeuwarden, 
is de eerste beenbreuk bij een speler van 
Drachten een feit. 

Tijdens de eerste jaren van de club doen 
beide elftallen het goed. In seizoen 1924-
1925 schopt het eerste elftal het tot een 
gedeelde derde plaats in de eerste klasse 
van de FVB. Het tweede elftal behaalt zelfs 
het kampioenschap van de tweede klasse.

In 1926 wordt ook het eerste elftal kampi-
oen. Het kampioenschap wordt overigens 
niet uitbundig gevierd: de penningmeester 
weigert namelijk geld beschikbaar te stellen 
voor medailles. De ledenvergadering steunt 
hem daarin. 

Naamswijziging
Het kampioenschap van 1926 heeft een 
aantal memorabele gevolgen. Als gevolg 
van de prestatie, treedt het eerste elftal toe 
tot de Nederlandsche Voetbalbond (NVB). 
Door de overgang naar de NVB moet de 
vereniging een naamswijziging ondergaan. 
De Drachtster Voetbal Vereeniging wordt 
omgedoopt tot Voetbalvereniging Drach-
ten, of vv Drachten. De naam die tot op de 
dag van vandaag met trots wordt gedragen 
door de leden.

Het voetbalterrein
Het ‘VvV-terrein’ wordt al snel de vaste 
stek voor de activiteiten van de voetbal-
club. In die tijd een multifunctioneel inzet-
baar sportterrein. Naast voetbal, wordt 
het terrein gebruikt voor korfbal, kaatsen, 
gymnastiek en atletiek. Daarnaast zijn er 
een tennisbaan, een zwembassin en een 
ren- en ijsbaan op het terrein. Hoewel het 
VvV-terrein lange tijd is geromantiseerd, 
waren voetballers niet altijd lyrisch over de 
faciliteiten. In het 75-jarig jubileumboek 

Contributieperikelen in 
vervlogen tijden
In eerste instantie werden de contri-
buties vastgesteld op tien cent per 
week. Maar al in 1922, een jaar na de 
oprichting, moesten de contributies 
worden verhoogd naar vijftien cent. 
Een flinke verhoging voor die tijd, 
maar zo konden de reiskosten van het 
eerste elftal nog wel voor vijftig pro-
cent worden vergoed. Ook kon je een 
donateurskaart krijgen voor het hele 
seizoen. Mannen betaalden hiervoor f 
2,- en dames slechts f 1,- .

De grondleggers
Inmiddels kijken we terug op een eeuw vol voetbalplezier. Dat is te danken aan de 
grondleggers van onze vereniging. Zij verdienen daarom een bijzondere vermelding in dit 
jubileumboek. Het allereerste bestuur van de Drachtster Voetbal Vereniging bestond uit:
• Voorzitter J.A. Hoogkamp
• Secretaris J. Kalma
• Penningmeester L v.d. Mey
• Eerste commissaris P. Kanninga
• Tweede commissaris P. Vergonet 
Omdat dhr. Hoogkamp verhuisde, werd het voorzitterschap al in 1922 overgedragen aan 
Folkert Folkersma. Folkersma heeft vervolgens tot in de oorlogsjaren een belangrijke rol 
van betekenis gehad binnen de vereniging.

DVV 1923-1924. Vlnr: S. Jonkman, W. Marsman, 

J.D. Folkertsma, H. van der Veen, W. Reindersma, 

P. Ronner, A. van der Sluis, P. van der Meer, J.D. 

Achenbach, F. Folkertsma, J. Pietersma en Feitsma.

Luchtfoto VvV-terrein met voetbalvelden.

Plattegrond van Drachten,

met linksboven het VvV terrein.
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Hampie Bakker, Jaap Advocaat (broer van...), 

Anne van der Meer, Rijk van Elteren, Rob Koster, 

Kees Hiemstra, Marius Delgrosso, Ben de Vries, 

Dirk Roelfsema, Piet de Koe, ‘Jappie’ Mulder, Klaas 

Delgrosso, Ido Bunnig, Joop Ruiter, Kor Woudstra, 

Anne Mud... Het is de kern van de selectie van de 

vv Leeuwarden die in het seizoen 1962-1963 op de 

zevende plaats eindigt in de Tweede divisie A. Ver 

achter kampioen VSV uit Velsen, maar voor clubs 

als Be Quick, Heerenveen en Zwartemeer...

Anne van der Meer, 22 jaar oud en in het voor-

jaar van 1962 benaderd door Leeuwarden trainer 

Piet Dubbelman, veegt 29 wedstrijden lang op het 

middenveld en in de achterhoede van de rood- 

witte ploeg zijn paadje meer dan schoon. Na dat 

ene seizoen semi profvoetbal neemt hij het moei-

lijke besluit de vv Leeuwarden weer te verlaten. 

Leeuwarden trainer Blokland probeert Anne via 

diens ouders nog op andere gedachten te brengen, 

maar toch keert hij na dat jaar op het vertrouwde 

Drachten-nest terug. 

In 1949 – Anne is dan negen jaar – wordt hij lid 

van Drachten. Bijzonder, omdat de keus voor ONB, 

gezien zijn gezinsachtergrond, eerder voor de hand 

ligt. Ook al vanwege het feit dat hij dagenlang met 

zijn schoolvriendjes op het plein van de school in 

de ‘ONB-buurt’ voetbalt. 

Hij valt op, is serieus en rustig, maar ook fana-

tiek, toont al op jonge leeftijd leiderschap. En hij is 

trouw. Trainingen worden slechts bij uitzondering 

overgeslagen en in ‘eigen tijd’ werkt hij extra aan 

zijn conditie. Zijn grote voorbeeld, trainer Kees van 

der Leij, vindt dat namelijk de belangrijkste eigen-

schap van een goede voetballer.

Als zeventienjarige debuteert Anne in het eer-

ste, in de topper tegen Houtigehage. Keeper Jelle 

Nicolai informeert nog bij zijn trainer: ‘Komt dat 

wol goed, trainer? Doare jo dat wol oan?’ Het komt 

goed en veertien jaar lang – onderbroken door 

het seizoen bij de vv Leeuwarden – draagt hij de 

zwart-witte kleuren van zijn club, als speler en als 

aanvoerder van het eerste elftal. Tijdens kampi-

oenschappen, maar ook in mindere tijden en altijd 

met dezelfde hoge graad van inzet. Meerdere keren 

wordt hij uitgenodigd voor vertegenwoordigende 

elftallen zoals het Friese- en Noordelijk Amateur-

elftal en hij speelt selectiewedstrijden voor het 

Nederlands Amateurelftal.

Drachten probeert in het begin van de zeventi-

ger jaren met hulp van ‘buitenaf ‘ de top van het 

amateurvoetbal te bereiken. Hoogtepunt in die 

zoektocht is het kampioenschap van de noordelijke 

eersteklas en het daaropvolgende toernooi met de 

andere eersteklas kampioenen om het kampioen-

schap van Nederland. Anne is aanvoerder van een 

Anne van der Meer (1940)
een portret van een steunpilaar
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team dat bestaat uit getalenteerde jeugdspelers uit 

eigen vereniging zoals Minne Jellema en Edu Jörns 

en geroutineerde ex semiprofs zoals Daan Gonlag, 

Jaap Kooistra en later Dick Roelfsema.

Intussen is hij ook bezig met het ontwikkelen van 

zijn maatschappelijke carrière. Op het gemeen-

tehuis van Smallingerland toont hij, naast zijn 

mentaliteit als harde werker, leidinggevende ca-

paciteiten. Via meerdere studies op het gebied van 

moderne bedrijfsadministratie vergroot hij binnen 

het gemeentehuis zijn promotiemogelijkheden. Tot 

verrassing van velen, ruilt Anne zijn ambtenaren-

baan uiteindelijk in voor een adviesfunctie bij het 

inmiddels geprivatiseerde accountantsbureau VB 

van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 

Een jaar later wordt hij aangenomen in de direc-

tie van het bedrijf BMC (Bestuur en Management 

Consultants) in het Utrechtse Leusden. Al met al 

is Anne een drukbezet man en dat trekt een grote 

wissel op het gezin Van der Meer. Behalve echt-

genote Trienke – steun en toeverlaat en suppor-

ter – maken intussen ook zoons Wilco en Menno 

daarvan deel uit.

Het belet hem niet na zijn actieve voetbaljaren zijn 

diensten aan de club aan te bieden. Als hij op vier-

endertigjarige leeftijd het spelen in het eerste elf-

tal voor gezien houdt volgt hij nog een aantal jaren 

de trainerscursussen B, C en D. BCV (Burgum), DIO 

Oosterwolde en het Leeuwarder Blauw Wit ‘34 pro-

fiteren zo van zijn kennis en vaardigheden. Daarna 

volgt natuurlijk ook vv Drachten. Drie seizoenen 

coacht van der Meer ons vlaggenschip (1977-1980). 

Onder zijn leiding blijven we eersteklasser. Bij het 

zestigjarig bestaan van de club, wordt hij vervol-

gens voorzitter van de jeugdcommissie, waarbij 

hij zich onder andere ten doel stelt voor de jeugd 

een grotere plaats in te ruimen dan in de jaren 

daarvoor het geval was. Te lang is er op de roem 

van de ex-semiprofs geteerd, met als gevolg dat de 

eigen jeugd te weinig kans heeft gekregen om zich 

in de kijker te spelen. En minstens zo belangrijk… 

de neerwaartse prestatiespiraal van het eerste te 

stoppen.

Samen met oud-/erevoorzitter en naamgenoot 

Anne van der Meer en bestuurslid accommoda-

tiezaken Jelle Kootstra, neemt hij ook plaats in de 

bouwcommissie. Hij speelt een bepalende rol in het 

succesvolle besluitvormingstraject dat leidt tot de 

verbetering van de accommodatie en de aanleg 

van een tweede kunstgrasveld. 

Begin 2000 zijn er grote zorgen. Anne, clubman pur 

sang en bovendien organisatorisch en financieel 

sterk, neemt de voorzittersrol op zich en blaast de 

club nieuw en gezond leven in. Onder zijn bewind 

worden schulden weggewerkt en vindt een voet-

baltechnische omslag plaats. De voetbalvereniging 

moet weer een verenging van en voor Drachten 

zijn: eigen (jeugd)spelers moeten de kar trekken.

Anne is dus tijdens het 100–jarig wel en wee van 

vv Drachten zo’n zeventig jaar deel van de jarige 

geweest. En niet geheel onopgemerkt. Vurig hoopt 

hij dat zijn club de moeilijke weg naar boven nog

verder voortzet. Aan zijn inzet heeft het al die 

jaren niet gelegen. Anne heeft zijn paadje flink 

schoongeveegd en niet alleen maar op het midden-

veld en in de achterhoede...

1978-1979
Drachten 1

Met trainer Anne van der 

Meer. 

Boven vlnr: A. van der 

Meer, Rikkert Elzinga, Bartje 

Venema,

Henk de Groot, Jan Dolstra, 

Theo Metz, Rijk Groenhof,

Atting Matahelamual, Bert 

Rondema. Onder vlnr: Piet 

Steensma, Henk van der 

Land, Rindert Wouda, Joop 

Heidinga, Gerard Bos, Cees 

de Groot, Huug Molendijk.

Door Bert Munsterman
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2006-2007  Jelle Kootstra blijft 
aan als voorzitter. Opnieuw samen met 
secretaris Cees Werkhoven, maar met 
een nieuwe penningmeester. Jan ten Cate 
treedt af en wordt vervangen door be-
stuurslid commerciële zaken Klaas Hofstede.

De voorzitter hecht veel belang in een 
goede jeugdopleiding, ook voor de toe-
komstige resultaten van het eerste elftal. 
De voorzitter constateert dat de club na 
de promotie sportief op koers ligt om een 
stabiele tweedeklasser te worden. Ook 
organisatorisch en financieel staat de club 

2006-2007
Drachten 1

Achter vlnr: Verzorger Henk van Os, Chris Reering, 

Lars Broer, Hessel de Vries, Rein Jacobi, Richard 

Jellema, en keeperstrainer Alex Veldhuis. 

Midden vlnr: Grensrechter Gaatse Halbesma, 

Hamza Aslan, Jasper van der Veen, Jan Hoek, 

Marcel Koops, Rutger Werkhoven, Henk Weishaupt, 

en leider Jan de Boer. Voor vlnr: Lennert 

Marinus,Arthley Bernardina Wim Lunter, Ludo 

Laanstra, trainer Jelke Nijboer, Rory Bruinje, Aldo 

Lingsma, Ariff Hussainali en Frits van der Laan, 

Afwezig: Berend Visser.
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weer op de rails. De jeugdafdeling krijgt 
een extra impuls door het aantrekken van 
jeugdcoördinator Slobodan Smiric. Kootstra 
spreekt van een wederopstanding. 

Trainer Jelke Nijboer ziet in zijn tweede 
seizoen een positief gegroeide spelers-
groep. Hij is trainer van zowel de A- als de 
B-selectie. De verwachting is dat het team 

zich zal kunnen handhaven met mogelijk 
een periodetitel. Het blijkt een onderschat-
ting want het promoveert naar de tweede 
klasse! Ook het tweede wordt kampioen en 
bij de jeugd o.a. het A2-team.

In het voorjaar van 2007 kleurt sportpark 
de Peppel Oranje. Een ‘Christo-project’ in 
Drachten? Meer een ‘Kootstra-project’; het 
UEFA-toernooi mannen onder de 21 wordt 
gespeeld in Nederland, met onder meer 
Heerenveen en Groningen als speelsteden. 
De ploeg van de Belgen komt trainen op de 
accommodatie van vv Drachten. Alle recla-
meborden moeten worden afgeplakt met 
Oranje plastic. De bouwploeg is tot diep in 
de jaren tien bezig geweest met het verwij-
deren van de lijmresten van het plakband 
op de reclameborden. ‘Laat geen lijmresten 
achter,’ had de leverancier van de plakband 
Jelle desgevraagd verzekerd!

2006-2007
Drachten A2 kampioen 
Drachten A2 krijgt de medailles uitgereikt door 

wedstrijd secretaris Tom de Groot. 

Vlnr: Edward Lageveen, Huub Vink, Gertjan 

Zuiderbaan, Taco de Vries, Erol Bakir, Shergo 

Hamadani, Frank de Graaf, Arjen Slagman, Anne 

Roukema, Raymond (achternaam onbekend), Lars 

Gaastra, Paul Boersma of Derek Andringa (gokje), 

Karst Mulder en leider Meinte Jorritsma. 

 Sportpark de Peppel kleurt Oranje.

De ‘harde kern’:
de Capri Side

Wie de wedstrijden van vv Drachten vorig 
seizoen regelmatig heeft bezocht kan het 
niet zijn ontgaan. De steeds groter groei-
ende groep jeugdige supporters die als 
één man achter het eerste elftal stonden. 
Met vlaggen, toeters en fakkels moedig-
den zij ‘hun club’ en ‘hun team’ aan op 
weg naar het kampioenschap. Sander 
Veenstra, ‘Captain Capri’, geeft ons een 
kijkje in het ontstaan en de beleving van 
deze enthousiaste supportersclub.
De Capri Side zoals we die nu kennen, 
met een groot aantal vaste supporters, 
bestond nog niet. We waren met een 
kleine groep in de leeftijd van 16-20 jaar 
en we kwamen op een zondagochtend 
voor een wedstrijd van het eerste bij 
elkaar. De meesten waren de avond en 
nacht ervoor op stap geweest en dus nog 
een beetje brak en melig.  Eén van ons 
bestelde een ‘Capri Sonne’ drankje, wat 
volgens hem tegen de kater zou helpen. 
Spontaan begon de hele groep dit drankje 
te bestellen en gelijk bedachten we dat 
we onze supportersgroep maar de Capri 
Side moesten noemen.
Naarmate de Capri Side groeide, werden 
er ook steeds meer voorbereidingen ge-
troffen. Zoals ook wel te zien is, heeft de 
Capri Side onderhand aardig wat vlaggen, 
enkele zelf gemaakt en andere van de 
club. Daarnaast maken we tegenwoor-
dig ook gebruik van toeters, fakkels en 
drumstellen.

Eén van de mooiste dingen aan de Capri 
Side is dat de jeugd, van pupillen tot aan 
junioren, vorig jaar écht in contact is 
gekomen met de spelers van het eerste. 
Het eerste elftal is een vrij jong team 
waardoor er tussen enkele A-junioren, 
die natuurlijk al wat ouder zijn, ook echt 
vriendschappen zijn ontstaan met spelers 
van vv Drachten 1. Verder kent iedere Ca-
pri Sider elke speler van naam en hebben 
we na de wedstrijd ook wel contact met 
de meeste spelers.
Dit seizoen heeft heel erg positief bijge-
dragen aan de binding met de club. Wij 
als Capri Side hebben écht een clubgevoel 
gekregen. Het is gezelliger en er hangt 
een positieve sfeer. Dit komt natuurlijk 
door het voetballen en het aanmoedigen 
van het eerste elftal, maar ook zeker door 
de belangrijke derde helft waarbij wij als 
Capri Side in contact zijn gekomen met 
bestuursleden, spelers en oudgedienden 

van Drachten. Wanneer je van dit soort 
mensen complimenten krijgt, doet dat je 
goed als persoon én als Capri Side. 
Jammer genoeg zijn een aantal belang-
rijke Capri Siders overgegaan naar de 
senioren waardoor zij zelf ook op zondag 
moeten voetballen. We hopen wel dat 
het allemaal mogelijk is om ons eerste 
elftal te blijven steunen en dat moet ook 
lukken want er is genoeg andere jeugd bij 
de Capri Side betrokken die dit in stand 
kunnen houden.

De Capri Side ontbrandt.
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Introductie
Van medio jaren zestig tot het millenni-
um kende vv Drachten sportief gezien 
een bloeiende periode. Sportsponsoring 
heeft daar vanaf de jaren zeventig een 
belangrijke bijdrage aan geleverd. Lo-
gisch, want sponsorgeld werd grotendeels 
ingezet voor het aantrekken van (ex/semi)
profspelers. Daarmee namen de prestaties 
zienderogen toe. Drachten werd een zeer 
gerenommeerde eerste- en hoofdklasser. 
Zo speelde het vlaggenschip in de peri-
ode van 1983 tot en met 1989 en in de 
periode van 1996 tot en met 2000 op het 

hoogste amateurniveau. Menig oud-prof 
of aankomend talent wilde in die periode 
bij vv Drachten spelen. Niet alleen voor de 
eer, maar natuurlijk ook voor de pecunia. 
Sportsponsoring inzetten voor het betalen 
van spelers kende echter ook een keerzijde. 
De focus op prestaties van het eerste elftal, 
waarin ‘eigen jongens’ amper een kans 
kregen kwam de verenigingszin niet ten 
goede. Voetbalvereniging Drachten is door 
schade en schande wijs geworden en kent 
inmiddels een trouwe schare sponsoren, 
wiens bijdragen ten goede komen aan de 
volle breedte van de vereniging.

De kracht van sponsoring: in 1983 is Feyenoord op 

bezoek. Duizenden toeschouwers aanschouwen de 

wedstrijd én de reclameborden langs het hoofdveld.
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Ziet u op woensdagavond een grote groep 
toeschouwers bij een training? Het zijn de 
ouders, familie, vrienden en begeleiders 
van de G-voetballers. Een speciale en hech-
te tak van de grote vv Drachten-familie.
 
‘Vv Drachten is niet alleen het trainen en 
het wedstrijden spelen voor mij. Er komt 
heel veel meer bij kijken’, zegt Theun Ram 
(24), sinds 2005 lid van het G-voetbal-
team. ‘Het voetballen zelf is voor mij een 
goede en leuke bezigheid. Wel is het soms 
lastig, want het verschil tussen spelers kan 
nogal groot zijn. Dat kan in felle partijtjes 
frustrerend zijn, bijvoorbeeld wanneer je 
teamgenoot niet weet wat links of rechts 
is. Elke week kan ik me daar weer over 
opwinden, maar tegelijkertijd is het mooi 
om onderdeel te zijn van een team. Ik hou 
gewoon erg van het spelletje. Bovendien is 
het een mooie invulling voor mijn lichaams-
beweging.’

‘Naast het voetballen heeft vv Drachten 
ook gezorgd voor mooie vriendschappen 
voor mij. Ik kom bijvoorbeeld vaak op 
zondag bij het eerste kijken. Nadat ik dat 
een paar keer deed gingen mensen je toch 
aanspreken. Dat is erg fijn, want buiten 
vv Drachten om voel ik me toch wel eens 
anders dan de rest. Bij vv Drachten ben ik 
gewoon één van de leden!’

Op initiatief van onder anderen Joan 
Boelens en trainer Henk de Jong werd in 
2003 in Drachten begonnen met G-voetbal: 
spelers met verschillende vormen van be-
perkingen samen in een team. Het begrip 
‘beperking’ is veelomvattend. Bij kinderen 

die een lichamelijke beperking hebben, is 
het meestal eenvoudig te zien, maar de 
grootste groep heeft een verstandelijke 
beperking en dat is aan de buitenkant lang 
niet altijd zichtbaar. 

Het G-team komt in 2004 onder de vlag 
van vv Drachten te spelen. Loet Boot 
coördineert het G-voetbal bij de KNVB. 
Loet heeft een vv Drachten verleden. Hij is 
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Clubdragers    
25+ jaren actief lid

Naam Geslacht Geboortedatum Lid sinds Aantal jaren lid
Visser, Jan M 25-12-1930 01-09-1946 75
Liekelema, Jaap M 29-01-1946 01-05-1955 67
Bruggen, Harm M 22-7-1950 01-09-1959 62
Lingsma, Geert M 30-03-1951 01-04-1961 61
Sikkema, Piet M 30-09-1939 01-06-1963 58
Elzinga, Rikkert M 24-03-1943 01-08-1964 57
Heide, Doeke van der M 16-05-1946 01-08-1969 52
Groot, Tom de M 12-02-1959 01-08-1970 51
Damstra, Geert M 19-07-1934 01-09-1970 51
Hoekstra, Germ M 21-11-1937 01-08-1974 47
Vries, Oeds de M 02-11-1955 01-07-1980 41
Werkhoven, Cees M 14-10-1953 01-07-1983 38
Keizer, Romke M 16-08-1965 01-11-1983 38
Meijer, Henk M 02-07-1954 01-07-1986 35
Jellema, Peter M 02-05-1980 01-09-1986 35
Werf, Peter van der M 10-06-1975 01-09-1988 33
Veenstra, Oeds M 12-08-1943 01-12-1989 32
Vaartjes, Henk M 11-02-1940 01-10-1990 31
Plenter, Wiebe M 21-03-1952 01-07-1991 30
Wymenga, Jan Peter M 27-02-1958 01-02-1992 30
Visser, Nutte M 10-04-1967 01-06-1992 29
Busch, Robert M 28-06-1967 01-09-1992 29
Jacobi, Rein M 13-02-1985 01-09-1992 29
Lingsma, Aldo M 16-8-1986 01-09-1992 29
Lunter, Wim M 06-04-1984 01-09-1992 29
Vries, Hessel de M 08-06-1986 01-09-1992 29
Laan, Frits van der M 29-01-1987 01-09-1993 28
Buitkamp, Alwin M 10-12-1987 01-01-1994 28
Vries, Taco de M 25-09-1988 01-04-1994 28
Hussainali, Aziz M 18-10-1979 01-8-1994 27
Veenstra, Sander M 03-03-1987 01-09-1994 27
Faydherbe, Nol M 15-08-1947 01-09-1994 27
Jong, Andries de M 25-10-1977 01-11-1994 27
Zwerver, Trienke V 29-07-1955 01-03-1995 27
Lunter, Alphons M 15-05-1954 01-03-1995 27
Beintema, Aljen M 26-09-1965 01-10-1995 26
Jellema, Richard M 23-11-1977 01-08-1996 25
Buitkamp, Sander M 19-05-1990 18-09-1996 25
Laanstra, Ludo M 12-06-1984 18-09-1996 25
Passial, Lio M 09-03-1989 14-02-1997 25

Een overzicht van leden die al 

minstens 25 jaar onafgebroken – en 

op  de peildatum nog steeds – aan vv 

Drachten verbonden zijn.


