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“Onze club staat voor veiligheid, respect en plezier”

DRACHTEN – Voetbalvereniging Drachten 
viert dit jaar haar 100-jarig jubileum. De 
Drachtster voetbalclub kent een roem-
ruchte historie, met vele prachtige suc-
cessen. De laatste jaren komt het eerste 
elftal uit in de tweede klasse zondag. En 
dat voornamelijk met eigen jeugd, die de 
stevige fundering van de club vormt. Dat 
is ongetwijfeld het gevolg van een sta-
biel beleid in de afgelopen jaren, want bij 
Drachten staan drie dingen voorop: vei-
ligheid, respect en plezier. RondOm Van-
daag spreekt er over met voorzitter Durk 
Meijer. 

“Ik ben enorm trots op hoe de club er mo-
menteel op staat”, vertelt de voorzitter te-
vreden. “De vereniging is stabiel en we zien 
ondanks de coronacrisis zelfs een stijging 
in het aantal leden. Voornamelijk in onze 
jeugdafdeling zijn er heel veel leden bijge-
komen. Dat geeft denk ik wel aan dat we op 
de goede weg zitten”, legt hij uit. De club 
telt op het moment zo’n 650 spelende leden 
en dat is toch knap, gezien er in Drachten 
nog twee voetbalclubs actief zijn. 

De duidelijke visie van de club werpt zicht-
baar zijn vruchten af. “Bij ons is iedereen 
even belangrijk, of je nou in de selectie-
teams zit, of in de JO10-5. Iedereen telt mee 
en daarom heeft ieder team ook een (opge-
leide) trainer, krijgen ze allemaal passende 
kleding en krijgen ze dezelfde trainingsstof. 

Iedereen verdient namelijk dezelfde kansen. 
Daar staan wij voor”, legt Durk uit. 

Respect en plezier
Daarnaast prijken er op Sportpark de Pep-
pel borden met een ‘elf tal’ aan regels. “Die 
staan voor de normen en waarden van onze 
club. We behandelen elkaar met respect en 
gaan sportief met elkaar om. Daarnaast ver-
wachten we van onze leden dat ze ook iets 
bijdragen aan de club, zodat we het echt sa-
men met elkaar kunnen doen. Zo draait ie-
dereen bijvoorbeeld een keer een bardienst 
en zijn er heel veel oudere leden die een 
jeugdteam onder hun hoede hebben. Dat 
soort dingen ben ik enorm trots op, want 
we dragen op die manier allemaal iets bij 
aan de club. Zo hoort het vind ik ook.”

“Bij ons is iedereen even
belangrijk, of je nou in de 
selectieteams zit, of in de 

JO10-5.”

G-voetbal en damesvoetbal
Andere wezenlijke onderdelen binnen de 
club zijn het G-voetbal en damesvoetbal, 
waar Durk eveneens erg trots op is. Het zijn 
de belangrijke maatschappelijke waarden 
waar vv Drachten voor staat. “We omarmen 
het G-voetbal eigenlijk al jaren, dat is echt 
het visitekaartje van onze club. Het is echt 

geweldig om te zien en het plezier spat er 
vanaf. Daarnaast hebben we een samenwer-
king met Drachtster Boys en Boornbergum 
om het damesvoetbal op de kaart te zetten. 
Daar vertelt mijn collega Marike Vieberink 
jullie verderop in de krant alles over.” 

Spetterend jubileumfeest
Oftewel, het gaat goed met de club. Pres-
taties in combinatie met plezier en respect 
staan aan de basis bij de Drachtster trots. 
Trouwe leden, die ook in coronatijd betrok-
ken blijven bij hun club. Het jubileumfeest 
op zaterdag 10 september gaat ongetwij-
feld een spektakel opleveren. Met een 
prachtige wedstrijd tussen Oud Drachten en 
Lucky Ajax, een optreden van de bekende 
straatvoetballer Tiki Taka Touzani, live mu-
ziek en een DJ belooft het een geweldige 
dag te worden. Overigens kunnen oud le-
den zich nog altijd opgeven voor de reünie. 
Dat kan door een email te sturen naar reu-
nie100jaar@vvdrachten.nl..

Trouwe sponsoren
Een prachtig jubileumfeest is overigens 
niet mogelijk zonder de steun van de trou-
we sponsoren van de club. Durk wijst naar 
het veld en lacht trots: “Kijk eens rond, het 
hele veld hangt vol sponsorborden. We zijn 
zelfs al begonnen met het vullen van het 
fietsenhok, omdat we gewoon geen ruimte 
meer over hebben”, glundert de voorzitter 
trots. “We zijn dan ook erg dankbaar dat 

de sponsoren ons steunen, maar ik wil ook 
een groot compliment geven aan de spon-
sorcommissie. We zijn erg trots dat zoveel 
sponsoren hun naam aan onze club willen 
verbinden, sommigen al 60 jaar!” 

Feestcommissie verdient een pluim
Ook de organisatie van het jubileumfeest 
verdient een pluim. “Het programma staat 
als een huis en niet met de minste namen. 
We gaan zorgen dat het een fantastisch ju-
bileumfeest wordt en de feestcommissie zal 
verderop het programma nog even toelich-
ten.” 

Handhaving tweede klasse
Als klap op de vuurpijl handhaafde het vlag-
genschip van Drachten zich in de tweede 
klasse K, door op zondag 19 juni met 2-1 te 
winnen van VV Dronrijp. Het was aanvoer-
der Jef frey Mast die de Drachtsters in extase 
bracht, door de bal in de verlenging feilloos 
in de kruising te schieten. Noem het toeval, 
maar dat de selectie van Drachten uit ‘eigen’ 
jongens bestaat en zo’n teamprestatie weet 
te bewerkstelligen, is natuurlijk een buiten-
gewoon knappe prestatie. Een prachtige 
kers op de toch al zo versierde taart dit jaar.

Voorzitter Durk Meijer is trots op wat de club heeft neergezet.  Foto: Rob Dijkstra

vv Drachten bestaat honderd jaar!
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Uitgekeken op uw huidige keukenkleur?

Wij wrappen uw keuken binnen 1 dag als nieuw!

Bespaar tot

80% 
op een nieuwe 

keuken!
Bezoek website

Complete interieurs 
  op maat gemaakt 
        in Drachten

UW VERMOGEN,
ONZE ZORG,
ONS VAK

Wierda Vermogensbeheer

Assen-Laren

Bezoekadres Assen
Oostersingel 1
9401 JX Assen
T: 0592 301 550

Bezoekadres Laren 
Stationsweg 2
1251 KC Laren
T: 035 2031 126

info@wierdavermogensbeheer.nl
www.wierdavermogensbeheer.nl

Beleggen kent risico’s. Uw inleg kan minder waard worden.

Kommisjewei 113, 9218 PD Opeinde
0512-371209

info@slagerijbiesma.nl

www.slagerijbiesma.nl

V    RUITSTREVEND

Van Vuuren feliciteert VV Drachten met het 100-jarig jubileum! 

Wij begrijpen dat een topprestatie neerzetten teamwork is. Dit 

geldt net zo goed voor voetbal als voor het produceren van 

een topdeur. De drive om met elkaar de eerste, snelste en de 

beste te zijn is hoe dan ook de basis van ons succes. Hierdoor 

zijn we uitgegroeid tot dé Europese specialist in deuren voor 

professionele opdrachtgevers. Kijk maar op vanvuuren.nl
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Silde Marise van Rijs vertelt over het programma: 

Kom jij naar het spetterende jubileumfeest? 
DRACHTEN – Bij een 100-jarig jubileum 
hoort natuurlijk een knallend jubileum-
feest. Maar dat is niet zomaar voor elkaar. 
De feestcommissie van vv Drachten is bijna 
drie jaar bezig geweest om het jubileum-
feest gestalte te geven. En een feest wordt 
het: op vrijdag 9 en zaterdag 10 september 
schudt Sportpark de Peppel uit zijn voegen. 
Met namen als Lucky Ajax, Tiki Taka Touza-
ni, DJ Tommy Netten en Bakeytown kan het 
niet anders dan een groot succes worden. 
Silde Marise van Rijs van de feestcommissie 
vertelt over het programma.

“We zijn er klaar voor”, vertelt Silde Marise 
enthousiast. Het draaiboek en de vergun-
ningsaanvraag is inmiddels ingediend bij 
de gemeente en de laatste plooien worden 
gladgestreken. De feestcommissie, bestaan-
de uit Silde Marise van Rijs, Arjen Baakman, 
Petra Hoen, Jan de Roos, Marcel Koops en 

Hans Nieuwenhuis, zijn bijna drie jaar lang 
bezig geweest om dat voor elkaar te boksen. 
De laatste weken is het contact steeds inten-
siever. “Het wordt echt geweldig. Je ziet ook 
dat het enorm leeft op de club, dus je wil het 
nu ook graag met zijn allen gaan vieren. Het 
moet voor jong en oud gewoon een mooi ge-
vulde dag zijn’, legt Silde Marise uit.  

Vrijdagavond receptie
Op vrijdagavond 9 september wordt afgetrapt 
met een receptie voor genodigden. “Dit is de 
officiële aftrap van het jubileumfeest, waarbij 
besturen, burgemeester en wethouders wor-
den uitgenodigd voor een zakelijke borrel.”

Voetbal FUN-DAG en Tiki Taka Touzani
Vervolgens barst op zaterdag 10 september 
het feest los. “Van 09:00 tot 14:00 beginnen 
we met de Voetbal FUN-DAG, georganiseerd 
door Arno Splinter. Dat staat geheel in het te-
ken van onze jeugdleden. En tussendoor komt 
om 11:00 uur niemand minder dan Tiki Taka 
Touzani langs, om zijn voetbaltrucjes te laten 
zien.”

Reünie oud-leden vv Drachten
Om 12:00 uur is er een reünie voor oud-leden 
van vv Drachten. “Daarvoor zullen de oud-le-
den zich op moeten geven, want er wordt ui-
teraard een hapje en een drankje geregeld”, 

vertelt Silde Marise. Opgeven voor de reünie 
kan via: reunie100jaar@vvdrachten.nl.. “We 
horen graag zo snel mogelijk wie er langs 
komen, zodat we een inventarisatie kunnen 
maken.”

Oud-Drachten – Lucky Ajax
Daarna speelt Oud-Drachten tegen niemand 
minder dan Lucky Ajax, met bekende namen 
als Sjaak Swart, Simon Tahamata, Peter van 
Vossen en Olaf Lindenbergh. “De aftrap daar-
van is om 14:30 uur.”

Knallende afsluiting
Tot slot is er van 19:00 tot 01:00 uur het spet-
terende jubileumfeest voor leden en oud-le-
den, van jong tot oud. “Er is livemuziek gere-
geld, met Bakeytown als band. En daarnaast 
zal DJ Tommy Netten zorgen voor muziek op 
de dansvloer.” Op het terrein staat een grote 
feesttent waar de festiviteiten plaatsvinden. 

De feestcommissie heeft er zin in. “We ver-
wachten ook dat we hier echt mee uitpakken. 
Het is gewoon één groot feest om mee bezig 
te zijn. We maken er prachtige dagen van.”

Het programma van het jubileumfeest van vv Drachten.  Foto: vv Drachten
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Feliciteert
vv Drachten

met haar 100 jarig
jubileum!

www.frieswijkmakelaar.nl

ZUIDERBUURT 30 T\M 36 DRACHTEN   WWW.ELINGAMODE.NLZUIDERBUURT 30 T\M 36 DRACHTEN   WWW.ELINGAMODE.NLZUIDERBUURT 30 T\M 36 DRACHTEN   WWW.ELINGAMODE.NL
ZUIDERBUURT 30 T\M 36 DRACHTEN   WWW.ELINGAMODE.NLZUIDERBUURT 30 T\M 36 DRACHTEN   WWW.ELINGAMODE.NLZUIDERBUURT 30 T\M 36 DRACHTEN   WWW.ELINGAMODE.NL

... en wij feliciteren vv Drachten 
met hun 100-jarig jubileum

 

Wij bestaan 

De Hemmen 4A  //  9206 AG Drachten  //  0512-548 618  //  info@werkfactor.nl

www.boonstrabanket.nl      Tel. 0512-512266
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2001: Na wisselvallige resultaten wordt 
besloten om te stoppen met het halen van 
spelers van buitenaf. De lokale voetballers 
moeten voortaan de kar gaan trekken en er 
wordt naar de toekomst gekeken.

2003: vv Drachten start met CP-voetbal, 
wat later resulteert in G-voetbalteams.

2004: Anne van der meer stopt als voor-
zitter.

2008: Het eerste promoveert weer naar 
de tweede klasse, nadat het in de voor-
gaande jaren weg is gezakt. De saamhorig-
heid binnen het team is enorm. Het bleek 
een goede beslissing om geen spelers van 
buitenaf meer te halen. 

2010: Er ontstaat een korte bestuurlijke 
crisis, al snel staat een nieuw bestuur klaar 
om de zaken op te pakken.

2015: Het eerste degradeert naar de derde 
klasse, maar bestaat wel volledig uit Dracht-
sters. 

2019: Eindelijk promoveert vv Drachten 
weer naar de tweede klasse, met een team 
bestaande uit lokale jongens. Voor de club ziet 
alles er goed uit, bestuurlijk loopt het goed, fi-
nancieel gaat het prima en op sportief gebied 
is dus ook genoeg te vieren. 

2022: Door corona viel het jubileumfeest in 
het water en waren de voorgaande seizoenen 
zeer moeizaam. Maar nu kan er eindelijk weer 
worden gefeest! Bovendien heeft het eerste 
zich gehandhaafd in de tweede klasse. 

1921: Drachtster Voetbal Vereniging wordt opgericht 
en heeft na een oproep in de krant al 32 leden.

1926: De naam verandert naar Voetbalvereniging 
Drachten, of kortweg vv Drachten. Het eerste wordt ook 
voor de eerste keer kampioen.

1932: Drachten 1 wordt kampioen, maar promoveert 
niet.

1937 Drachten 1 tot en met 4 en het jeugdelftal wor-
den kampioen.

10 mei 1940 Start de eerste 
wereld-oorlog in Nederland.

1941: Drachten promoveert naar de 
tweede klasse van de KNVB.

1943: Folkert Folkertsma neemt 
afscheid en wordt tot Erevoorzitter be-
noemd.

14 april 1945: Drachten wordt 
bevrijd. Een maand later wordt de eerste 
naoorlogse wedstrijd gespeeld.

1946: vv Drachten bestaat 25 jaar.

1957: Meisjes en dames kunnen nu 
ook lid worden van de club.

1959: Sportpark de Peppel, zoals het 
later zou gaan heten, wordt in gebruik 
genomen.
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1962: Het eerste wordt op sensationele 
wijze kampioen en promoveert naar de 
tweede klasse.

1967: Door een gestopte penalty pro-
moveert het eerste naar de hoogste klasse 
in het amateurvoetbal.

1971: De club bestaat 50 jaar, en dat 
wordt groots gevierd. Er wordt zelfs een 
auto verloot. Drachten wordt dit jaar kam-
pioen op het allerhoogste amateurniveau. 
Ook komt Ajax op bezoek, de eerste keer 
dat Johan Cruijf f voet zet op de heilige 
Drachtster grond. 

1973: Het sportcomplex wordt uitge-
breid.

1974: Mevrouw van der Berg wordt de 
eerste vrouw in het bestuur.

1978: Een financiële crisis treft 
vv Drachten, het bestuur treedt af.

1982: De tweede editie van vv Drach-
ten- Ajax vindt plaats. Weer is Johan Cruijf f 
op bezoek.

1983: Damesvoetbal maakt haar in-
trede bij vv Drachten.

1984: Twee jaar na de komst van Ajax 
komt ook Feyenoord op bezoek. 6000 toe-
schouwers zien hoe de club uit Rotterdam 
nipt weet te winnen van het eerste.

1989: Drachten degradeert na vijf 
jaar terug naar de tweede klasse, maar 
herovert een seizoen later het verloren 
terrein: men promoveert direct weer naar 
de eerste klasse. 

1991: De Peppel wordt gerenoveerd. 
Voortaan wordt er alleen maar aan de 
noordkant gevoetbald en zijn de eerste 
kunstgrasmatten van vv Drachten een 
feit. Ook wordt dit jaar de kenmerkende 
tribune met kleedkamers gerealiseerd. 

1993: Dames 1 en dames 2 worden 
kampioen. Het eerste dames team promo-
veert naar de Districtselectie Klasse 1. 

1996: Het eerste promoveert tijdens 
het diamanten jubileum weer naar de 
hoofdklasse. Een enorm hoogtepunt in de 
geschiedenis van de club. 

1999: Het eerste wint na een wisselval-
lig seizoen de Noordelijke Districtsbeker.

1923

1962 1971

1963

1982

G-voetbal

Dr 1 Retroshirt

tribunedamesvoetbal

Folkert Folkertsma
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De Bolder 52
9206 AR  Drachten

SelectWindows 

T 0512 - 355 056
E info@selectwindowsdrachten.nl

Selectwindowsdrachten.nl

RAMEN | DEUREN | SCHUIFPUIEN | DAKKAPELLEN | GARAGEDEUREN | VOUWWANDEN

Di - do 13:00 - 17:00u
Vrijdag 10:00 - 17:00u
Zaterdag 10:00 - 14:00u

Openingstijden Showroom

Mooie 
kozijnen voor 
elke woning

Wij feliciteren 
vv Drachten 

van harte met het 
100 jarige jubileum!

Zuidkade 32 | 9203 CM Drachten | www.degrootbakkerij.nl

De Gaffel 15 - 9206 AV  Drachten - Tel. 52 48 18
Fax 52 48 78 -  www.nid-drachten.nl

Product bedrukking d.m.v. Tampografie
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Eén van de oudste leden, Henk Vaartjes (82), vertelt over de club

‘Het is een fijne club’
DRACHTEN – Henk Vaartjes (82) is al ruim 
55 jaar lid van de voetbalvereniging Drach-
ten en mag zich hiermee één van de oud-
ste leden van de vereniging noemen. Tot 
drie jaar geleden was hij spelend lid, nog 
trainend met de veteranen. Nu is hij dona-
teur bij de club uit Drachten.  

Vaartjes groeit op in Beetsterzwaag, waarna 
hij verhuist naar Veendam. Bij sc Veendam is 
hij actief als jeugdleider en scheidsrechter. 
Door zijn werk keert hij in 1967 weer terug in 
het voor hem vertrouwde Drachten. “Een jaar 
later vroeg een melkboer, die ik nog kende 
van vroeger, aan mij of ik wilde voetballen 
bij vv Drachten.” Dat wilde Vaartjes wel. Zelf 
schopte hij het nooit tot het eerste elftal, 
maar op de zondag stond hij steevast langs 
de lijn bij wedstrijden van vv Drachten. 

Opmars vv Drachten
Wanneer Vaartjes weer in Drachten komt 
wonen, speelt het eerste elftal van vv Drach-
ten in de derde klasse. De zwart-witten ken-
nen sindsdien een gigantische opmars, door 
te promoveren naar de landelijke Hoofdklas-
se. Vaartjes beschouwt dit als de mooiste tijd 
die hij bij de voetbalclub heeft gehad. Op 21 
oktober 1984 mocht vv Drachten in de KNVB 
Beker thuis aantreden tegen Feyenoord. “Er 
zaten voorafgaand aan de wedstrijd wel wat 

ogen en haken aan om alles te organiseren. 
Achter het doel op de staantribune lagen te-
gels. Die tegels hebben we voor de zekerheid 
weggehaald, omdat er ook Feyenoord-hooli-
gans waren meegereisd naar Drachten. Dat 
was maar goed ook: de tegels waren er an-
ders binnen een mum van tijd uit.” 

Dan de wedstrijd. “We kwamen met 1-0 
voor!”, glimlacht Vaartjes terwijl hij klakkeloos 
de doelpunten en assistgevers opnoemt. 
“Henk Boeree zorgde voor de 1-0. In de 65ste 
minuut scoorde Peter Houtman, na een assist 
van Ruud Gullit, de gelijkmaker voor Feyen-
oord. Zes minuten later wist Andre Hoekstra 
er op aangeven van Johhny Rep 1-2 van te 
maken.”
In de KNVB Beker speelt vv Drachten in eigen 
huis ook tegen De Graafschap. Die wedstrijd 
wordt met 0-1 verloren. Ook Ajax komt op 
bezoek in Drachten. “We verloren met 2-11, 
maar maakten wel de eerste treffer. Abe 
Thalen en Appie Alberda waren trefzeker na-
mens de Drachtsters. Voor Ajax scoorden on-
der andere Piet Keizer, Sjaak Swart, Arie Haan 
en Johan Cruijf f.”  

Veteranen 
Van 1967 tot 2019 is Vaartjes spelend lid. 
Wedstrijden speelt hij al een tijdje niet meer, 
maar bij de trainingen met de veteranen 

was hij altijd van de partij. Het elftal waarin 
Vaantjes speelt, wordt in 2000 opgeheven 
omdat de leden stagneren. Vervolgens komt 
Vaartjes te voetballen in een veteranencom-
petitie, waarin ze het opnemen tegen aller-
lei clubs uit de regio. Naast scheidsrechter is 
Vaartjes ook 15 jaar jeugdtrainer geweest bij 
de C’tjes, tegenwoordig de onder 15.  

Vaartjes benadrukt dat hij veel respect heeft 
voor de vrijwilligers van de club. Mensen 
die werk leveren voor je vereniging, moet 
je koesteren, zo vindt hij. Hij noemt als voor-
beeld Mahmoud Bahrami. Hij ontving dit jaar 
een lintje van burgemeester Jan Rijpstra, van-

wege zijn werkzaamheden bij vv Drachten. 
“Hij heeft het ook meer dan verdiend. Hij is 
materiaalman bij de club, en als er bijvoor-
beeld een scheidsrechter nodig is, springt hij 
altijd bij. Ook de bouwploeg levert fantas-
tisch werk.” 

Tot slot wil Henk Vaartjes onderstrepen dat 
vv Drachten ‘een fijne club’ is. “We hebben 
hier nooit trammelant.” Vaartjes geniet nog 
altijd langs de lijn als hij zijn kleindochter ziet 
voetballen en gaat hij regelmatig naar een 
training van de veteranen, om met zijn oude 
ploeggenoten vervolgens gezellig na te zit-
ten. 

 Foto: RondOm Vandaag

Ter ere van het vijftigjarig jubileum, kreeg vv 
Drachten een bok cadeau van de voorzit-
ter van de Graspiepers (de plaatselijke hoc-
keyvereniging). In zijn jonge jaren ging de 
bok bij aanvang van iedere thuiswedstrijd 
met de spelers het veld op. 

Naarmate de bok ouder werd, kreeg hij nuk-
ken. Hij ging steeds vaker met zijn -meestal 
jeugdige- begeleiders aan de haal, waardoor 
wedstrijden niet op tijd konden beginnen. Hi-
larisch, maar het betekende het einde van de 
‘voetbalcarrière’ van de bok.

50 jaar geleden:
Een bok cadeau van de Graspiepers

Gefeliciteerd!

DRACHTEN – VV Drachten is niet de enige 
die dit jaar haar jubileum viert. Ook Elinga 
Mode, die de voetbalvereniging als spon-
sor al geruime tijd steunt, viert dit jaar haar 
75-jarige bestaan. Reden genoeg om even 
te bellen met Bas de Vries, eigenaar van 
Elinga Mode, en bij te praten over hun ge-
schiedenis, het jubileum en de band met 
voetbal.

75 jaar geleden wordt Elinga Mode opgericht 
door dhr. Elinga. Aan het Moleneind opent 
hij een herenmodezaak. In de jaren die vol-
gen wordt Elinga Mode een bekende naam 
in de regio. In 2007 breiden ze uit met een 
jeans-winkel en in 2008 wil de huidige eige-
naar, Bas de Vries, naast een herenmodezaak 
ook een winkel openen voor de modebewus-
te vrouw. De Vries: “Het plan was om deze da-
mesmodezaak naast de rest van onze winkels 
te openen, maar in eerste instantie lukte dit 
niet. In 2017 kwam er toch een ruimte naast 
de rest van de winkels vrij en sindsdien zitten 
alle vier Elinga-winkels naast elkaar.”

Eigenwijs voor de juiste prijs
‘Eigenwijs voor de juiste prijs’, dat is het onof-
ficiële motto van Elinga Mode. De Vries: “We 
zien het vooral als een leidraad bij alles wat 
we doen. We zijn geen winkel die alleen maar 
dure, populaire merken heeft. Je vindt bij ons 

een mooie combinatie van prachtige no-na-
mes en bekende productspecialisten.”

De Vries weet niet precies hoe lang Elinga 
Mode al sponsor is van VV Drachten: “Dat was 
nog voor mijn tijd, dus dat moet zeker meer 
dan 25 jaar zijn.” Volgens De Vries zijn er veel 
overeenkomsten tussen de Drachtster voet-
balvereniging en de modezaak: “We houden 
van persoonlijke verbinding. Ons team voelt 
vaak als een familie of gezin, we hebben me-
dewerkers die al tientallen jaren rondlopen. 
Bij deze vereniging is dat net zo; verbinding 
staat centraal.” Ook deel uitmaken van de fa-
milie van Elinga Mode? Elinga Mode is nog op 
zoek naar een aantal nieuwe talenten! 

Elinga Mode
Zuiderbuurt 30 – 36
(0512) 51 22 87
www.elingamode.nl

Sponsor Elinga Mode viert haar 
75-jarig jubileum
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U kunt bij ons een gratis waarde
of verkoopadvies krijgen

U kunt bij ons een gratis waarde
of verkoopadvies krijgen

Wij feliciteren vv Drachten  
met het 100-jarig jubileum! 

Security Noord Nieuwenhuis
Ottolaan 12-1  |  9207 JR Drachten
0512 358 804  |  06 28 400 918
info@security-noord.nl

www.security-noord.nl

Security Noord feliciteert vv Drachten 
met hun 100-jarig jubileum

PROFESSIONELE BEVEILIGING

Vrijdag 9 september
16.30 uur Receptie voor genodigden

Zaterdag 10 september
09.00 - 14.00 uur Voetbal FUN-DAG door Arno Splinter voor jeugdleden

11.00 uur Tikki Takki Touzani voor jeugdleden

12.00 - 16.00 uur REÜNIE
 Reünie voor alle (oud)leden, (oud)vrijwilligers en verder
 iedereen die op enige wijze betrokkenheid heeft (en heeft gehad)   
 bij vv Drachten (aanmelden: reunie100jaar@vvdrachten.nl)

14.30 - 16.00 uur (OUD) vv DRACHTEN - LUCKY AJAX (kaartverkoop start binnenkort)

19.00 - 01.00 uur JUBILEUMFEEST (live-muziek van Bakeytown en DJ)
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Jan Visser loopt al ruim 40 jaar rond op Sportpark de Peppel

DRACHTEN – Jan Visser (52) is inmiddels 
al meer dan 40 jaar lid van vv Drachten. In 
1975 sluit de Drachtster zich aan bij de club 
en begint daar bij het eerste F’jes team. In 
die tijd lagen er aan de andere kant van de 
weg ook nog velden. 

Van kleins af aan
Visser heeft in zijn voetballoopbaan elk jeugd-
niveau bij vv Drachten doorlopen. Uiteindelijk 
belandt hij bij de senioren, waar hij voorna-
melijk in het tweede speelt, al heeft hij ook bij 
het eerste gezeten. “Maar ik was daar meer 
wisselspeler. Voor het tweede was ik een vas-
te kracht. Het was natuurlijk enorm leuk om 
met het eerste mee te gaan, dat toen nog in 
de Hoofdklasse acteerde. Het was een hele 
beleving om tegen clubs in bijvoorbeeld Nij-
megen te spelen en tegen voetballers te spe-
len waar je vroeger tegenop keek op televisie. 
Tegen Dick Schoenmaker, die bij Ajax heeft 
gespeeld bijvoorbeeld.” Zelf denkt Jan dat er 
op sportief gebied misschien meer in had ge-
zeten. Maar van de geneugten van het leven 
heb ik, zeker als puber, optimaal genoten. Als 
ik op zondag moest voetballen, dan hield je 
er wel rekening mee, maar ik ging op zater-
dagavonden ook lekker naar Feu toe.” Maar 
het plezier en zijn liefde voor de club zijn altijd 
gebleven. Daarom is deze echte Drachtenman 
nog steeds actief voor de club, zowel op het 
veld, als daarnaast. “Ik heb hier jarenlang twee 
dagen in de week getraind en een wedstrijd 
in het weekend gespeeld, ook ben ik jeugd-
trainer en leider geweest toen mijn zoon hier 
kwam te voetballen. Ik ben gewoon vergroeid 
met de club.”

“Uiteindelijk heeft zo’n club jou ook veel ge-
boden en daarnaast is alles hier gewoon 
goed voor elkaar. Dan is het ook leuk om je 
in te zetten voor je club. Mijn vrouw zegt wel 
eens: ‘moet je nu weer naar de club?’ Maar je 
doet het uit liefde en als je een beetje mede-
werking hebt, is het ook zo weer klaar.” Jan 
heeft niet een hoogtepunt wat er tussenuit 
springt: “uiteindelijk kijk je met een heel warm 
gevoel terug.”

 

Het Vierde
“Na de geboorte van mijn zoon, heb ik wat 
stapjes terug gedaan. Toen ben ik naar het 
vierde gegaan. Dat is echt enorm leuk, want 
daar speel ik met jongens die ik nog meege-
maakt heb als hummeltjes. Het is nu echt een 
vriendenteam geworden. Ik ken die mensen al 
zo lang. Soms heb ik weken dat ik echt uitkijk 
naar de vrijdag, want dan heb je hard gewerkt 
en heb je zin in die simpele, domme voetbal-
humor.” Jan is naast sterspeler, ook leider van 
het vierde team van Drachten. Hij regelt van al-
les voor het team, iets wat hij helemaal prima 
vindt. Het vierde voetbalt vooral voor het ple-
zier. De trainingen op vrijdagavond bestaan 
altijd uit wedstrijdjes. Hoelang dat doorgaat, 
hangt af van de stand. “Soms doen we wie 

het eerst bij vijftien is, of wanneer het te lang 
duurt een winnende goal. Daarna lekker dou-
chen, biertje drinken en slap ouwehoeren.”

Het vierde bestaat onder andere uit Aljen 
Beintema, Marcel Koops, Richard Jellema, 
Peter Jellema en Klaas Adema. “Allemaal ech-
te clubmannen”, zo stelt Jan: “Aljen doet de 
ledenadministratie, Marcel is trainer van de 
JO-15 en voorzitter van de sponsorcommis-
sie, Richard heeft in de technische commis-
sie gezeten, Peter zit in het hoofdbestuur en 
Klaas in het jeugdbestuur. Daarnaast is Henk 
Weishaupt de trainer.” Kortom, het vierde zit 
bomvol met spelers die liefde voor de club 
hebben. “En dat is zoals het zou moeten”, 
volgens Jan. “Drachten 4 is een hele goede 
afspiegeling van hoe ik denk dat het moet zijn 
in het verenigingsleven.”

De Drachtster merkt wel dat het lastiger wordt 
om alles binnen de club te regelen. “Mensen 
vinden voor de kantinediensten en scheids-
rechters regelen voor wedstrijden wordt wel 
wat moeilijker. Het komt uiteindelijk altijd wel 
goed, maar je merkt wel dat het steeds een 
vast clubje is die dat allemaal doet.” Verder is 
Jan zeer te spreken over wat de spelers van 
het vierde bijdragen aan de club.

De jeugd moet plezier hebben
Jan is nu twee jaar lid van het jeugdbestuur. 
“Uiteindelijk mag je meebeslissen met het rei-
len en zeilen binnen de club. Dat doe ik niet 
alleen, want ons jeugdbestuur bestaat uit drie 
man. Ons hoofddoel is dat alle kinderen op 
een veilige manier hun sport mogen beleven. 

We zijn nu net begonnen met kaboutervoet-
bal, echt jonge kinderen van onder de zes jaar. 
Bij de JO-7 tot en met de JO-12 gaat het vooral 
om het voetballen met vriendjes en het plezier 
van het voetbal ervaren. De meisjestak is nu 
ook booming. Er komt bovendien een samen-
werkingsverband aan met Drachtster Boys en 
sc Boornbergum. Maar uiteindelijk gaat het er 
vooral om dat het kind plezier heeft.’’ 

Binding met de club
Het jeugdbestuur stuurt onder andere de 
technische commissie aan, die de trainingen 
van het kaboutervoetbal tot aan JO-19 moe-
ten verzorgen. “Veel van onze trainers komen 
uit de jeugd. Vanuit onze JO-19 zijn er spelers 
die de lagere teams training geven en daar 
krijgen ze ook een vergoeding voor. Dat vin-
den wij als club ook belangrijk. We hebben 
liever dat ze hier op het veld staan, dan dat ze 
in een supermarkt werken.” Volgens Jan Visser 
is het een mooie manier om spelers te binden 
aan de club.

 Voor wat hoort wat
Wat Jan verder belangrijk vindt, is dat wan-
neer mensen zich aanmelden, duidelijk wordt 
gemaakt dat ze lid zijn van een vereniging. “Je 
hebt bepaalde rechten, je krijgt mooie shirts, 
kwaliteit ballen, twee fantastische kunstgras-
velden en goede trainingen. Maar het lid-
maatschap vergt ook bepaalde plichten. De 
kantine moet open, de bardiensten moeten 
gedraaid worden, de jeugd heeft scheids-
rechters nodig. Dat is een speerpunt van het 
bestuur, dat je de vereniging ook iets moet 
bieden.”

 Foto: Rondom Vandaag (Jelmer Kampen)

“Als lid bent heb je bepaalde rechten, 
maar ook bepaalde plichten”
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Moleneind NZ 22 • 9203 ZP Drachten

www.mijnmakelaarmink.nl

Oog voor 
mens en huis

J.G. van Blomstraat 22, 
9203 RV Drachten

Trendy betaalbare dames 
fashion en accessoires, 

casual, zakelijk  
of voor een feestje!!

D M hovenier

Grijze hoogte 10, 9351 VW Leek Grijze hoogte 10, 9351 VW Leek 
www.dimhovenier.nlwww.dimhovenier.nl

   OUDEWEG 169    9201EL DR ACHTEN     06 5159 0507 
    o.devr ies@vastgoeds.fr l     www.vastgoeds.fr l                            

   OUDEWEG 169    9201EL DR ACHTEN     06 5159 0507 
    o.devr ies@vastgoeds.fr l     www.vastgoeds.fr l                               OUDEWEG 169    9201EL DR ACHTEN     06 5159 0507 
    o.devr ies@vastgoeds.fr l     www.vastgoeds.fr l                            
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Sinds 2010 organiseert Dalstra 
Reizen reizen speciaal voor klanten 
die minder goed ter been zijn en 
houden van rust. Dit betekent rustige 
programma's en geschikte excursies 
zodat u kunt genieten van een 
programma dat speciaal voor u werd 
samengesteld.

 SSEENNIIOORREENNRREEIIZZEE

vv..aa..  €€6677
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ZZWWIITTSSEERRSSEE  AALLPPEENN  EENN  LLAAGGOO  

MMAAGGGGIIOORREE
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SSCCHHOOTTLLAANNDD  EENN  DDEE  OORRKKNNEEYY''SS 

RROONNDDRREEIISS  
OONNTTDDEEKKKKIINNGGSSTTOOCCHHTT  DDEENNEEMMAARRKKEENN

Het zonovergoten klimaat, de 
rijke geschiedenis, cultuur en 
interessante
bezienswaardigheden maken 
Malta dé ideale bestemming.

88 dagen

 

Het Reuzengebergte kent veel 
ruige bergtoppen, ravijnen, 
snelstromende rivieren, 
watervallen, bergweiden en rijke 
flora en fauna. Een prachtig 
vakantiegebied! 1100 dagen 88 dagen

15 okt. 14 mei, 25 jun, 23 juli, 3 sept. 21 mei, 11 jun, 9 juli, 30 juli, 3 sept.
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66 dagen
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55 dagen

€€449999
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Heuvelachtige landschappen,          
grotten, kastelen en het 
Bourgondische genieten: in 
Limburg kan het allemaal!

Een unieke reis door de 
ongerepte wildernis van Noord-
Europa. De Noordkaap maakt 
altijd grote indruk! 

1144 dagen

20 jun.

€€996655

€€11997755

Hoge bergtoppen, gletsjers, trein 
routes met mooie panorama's, 
meren en kastelen vormen het 
decor van de prachtige Zwitserse 
omgeving.  

1111 dagen

€€11007755 €€11334455
.

U maakt kennis met de 
kenmerken van dit land; kilts & 
clans, whisky en de 
doedelzakken. Mét de Schotse   
Hooglanden, Orkney's en Skye.

.

1100 dagen

Denemarken wordt steeds meer ontdekt als vakantiebestemming. 
Dichtbij en verrassend in wat het te bieden heeft: rust en ruimte van 
het landschap, gastvrijheid en talrijke bezienswaardigheden. De 
Vikingen zijn nooit ver weg maar ook kerken, kastelen en 
middeleeuwse plaatsen zijn er nog ruimschoots. Op veel plekken 
wordt deze rijke geschiedenis samen gebracht met moderne 
architectuur, levendigheid, kunst en cultuur. Ontdek Denemarken als 
een ontspannen en inspirerend vakantieland.
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ruige bergtoppen, ravijnen, 
snelstromende rivieren, 
watervallen, bergweiden en rijke 
flora en fauna. Een prachtig 
vakantiegebied! 1100 dagen 88 dagen

15 okt. 14 mei, 25 jun, 23 juli, 3 sept. 21 mei, 11 jun, 9 juli, 30 juli, 3 sept.

€€889955 €€448855

!
77 dagen

23 mei, 25 juli, 22 aug.

€€772255

 

66 dagen

16 mei, 6 juni, 25 juli, 29 aug.

55 dagen

€€449999
.

Heuvelachtige landschappen,          
grotten, kastelen en het 
Bourgondische genieten: in 
Limburg kan het allemaal!

Een unieke reis door de 
ongerepte wildernis van Noord-
Europa. De Noordkaap maakt 
altijd grote indruk! 

1144 dagen

20 jun.

€€996655

€€11997755

Hoge bergtoppen, gletsjers, trein 
routes met mooie panorama's, 
meren en kastelen vormen het 
decor van de prachtige Zwitserse 
omgeving.  

1111 dagen

€€11007755 €€11334455
.

U maakt kennis met de 
kenmerken van dit land; kilts & 
clans, whisky en de 
doedelzakken. Mét de Schotse   
Hooglanden, Orkney's en Skye.

.

1100 dagen

Denemarken wordt steeds meer ontdekt als vakantiebestemming. 
Dichtbij en verrassend in wat het te bieden heeft: rust en ruimte van 
het landschap, gastvrijheid en talrijke bezienswaardigheden. De 
Vikingen zijn nooit ver weg maar ook kerken, kastelen en 
middeleeuwse plaatsen zijn er nog ruimschoots. Op veel plekken 
wordt deze rijke geschiedenis samen gebracht met moderne 
architectuur, levendigheid, kunst en cultuur. Ontdek Denemarken als 
een ontspannen en inspirerend vakantieland.

66 dagen

€€667755
20 jun., 4 juli, 8 aug

.

999944€€

 FIETSREIZEN

FFIIEETTSSRREEIISS  
BBEEIIEERREENN

FFFFIIEETTSSRREEIISS  EELLZZAASS  &&  
HHEETT  ZZWWAARRTTEE  WWOOUUDD EE

€€559955
14

 
juni,

 
14

 
juli,

 
24

 
aug.

4 juni, 23 juni, 22 juli, 8 aug

88 dagenn

€€889900

       

8 juli, 26 aug.

8 dagen

.

FFIIEETTSSRREEIISS  
DDOONNAAUU          
 dagen

28 mei, 23 juli, 8 aug.

FFIIEETTSSRREEIISS  

88 dagen

11 juli,  8  aug.

EELLBBEE

FFIIEETTSSRREEIISS  

6 dagen
WWEESSEERR

9 mei, 24 jun., 17 aug.

€€442299

88

€€772255 €€339900 €€667700

€€559955€€882255

PPRRAACCHHTTIIGG  RRÜÜGGEENN

   
66  DDAAGGEENN  
vv..aa..  €€  552255

BBEERRLLIIJJNN  
44  DDAAGGEENN
vv..aa..  €€229999

IISSTTRRIIËË
1100  DDAAGGEENN
vv..aa..  €€776655

VVOORRAARRLLBBEERRGG  
88  DDAAGGEENN  
vv..aa..  €€775500

vv..aa..  €€229955

MMIINNIICCRRUUIISSEE  KKOOPPEENNHHAAGGEENN
33  DDAAGGEENN

NNOOOORRWWEEGGEENN
99  DDAAGGEENN
vv..aa..  €€11119955

EERRTTSSGGEEBBEERRGGTTEE  
55  OOFF  77  DDAAGGEENN

1122  DDAAGGEENN

vv..aa..  €€442255//€€662255

vv..aa..  €€11001155

CCOORRSSIICCAA  &&  SSAARRDDIINNIIËË
1111  DDAAGGEENN
vv..aa..  €€11335500 vv..aa..  €€11003355

KKLLAASSSSIIEEKK  IITTAALLIIËË
1111  DDAAGGEENN

DDAALLMMAATTIISSCCHHEE  RRIIVVIIÈÈRRAA

AANNDDEERREE  EEXXCCUURRSSIIEE--  EENN  RROONNDDRREEIIZZEENN

4 juni, 23 juni, 22 juli, 8 aug.

dagen4
EEHH

SSIIEERRSSTTEEIIFF
OOLLLLAANNDDSSCCHH RRIIJJNN

GGeeeenn  aaaannbbeettaalliinngg,,  wwééll  ddee  vvoooorrpprreett!!
DDee  rreeiissssoomm  hhooeefftt  ppaass  bbeettaaaalldd  ttee  wwoorrddeenn  aallss  ddee  rreeiiss  

eecchhtt  ddoooorrggaaaatt..  MM..uu..vv..  vveerrzzeekkeerriinnggeenn..  
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De technische commissie creëert de beste omstandigheden voor (jeugd)trainers 

‘Mooi om te zien dat de jeugd plezier heeft’
DRACHTEN – Roy Passial en Rein Jacobi zijn 
samen met Tjibbe Ferwerda verantwoor-
delijk voor de technische jeugdcommissie 
van vv Drachten. Ze kijken met de jonge of 
onervaren trainers over hun schouder mee 
en proberen ze waar nodig te begeleiden 
en helpen.  

Passial en Jacobi, echte clubmensen die al ja-
ren bij de Drachtsters spelen, bekleden sinds 
dit seizoen deze functie. Samen met Tjibbe 
Ferwerda, de techniektrainer die de jeugd-
spelers een goede basistechniek aanleert, 
voeren ze deze taak uit. Passial: “We doen 
het met zijn drieën, omdat het een enorme 
berg werk is. Het is beter om het samen te 
doen, want anders houd je er een fulltime 
baan aan over.” Passial vervolgt: “Grotendeels 
houdt deze functie in dat we de trainers on-
dersteunen. We helpen en begeleiden ze bij 
het geven van trainingen. We proberen de 
trainers op een zo goed mogelijke manier op 
te leiden, zodat ze het maximale uit de kinde-
ren kunnen halen.”  

Gezamenlijk doen ze hun uiterste best om te 
bewaken dat het uitgangspunt van de club 
gewaarborgd wordt. “Dat betekent: plezier 
staat voorop, daarna kijken we naar vriendjes, 
leeftijd en tot slot naar niveau. Vanaf 12-jarige 
leeftijd kijken we meer naar het niveau en is 

de volgorde iets anders”, legt Jacobi uit.  

Begeleiden trainers 
Ze begeleiden de trainers door regelmatig 
met ze mee te kijken. “Dat doen Roy en Tjib-
be voornamelijk. Zo nu en dan komen trai-
ners ook naar jou toe met vragen. Maar het 
is met name bij een team staan en tips en 
aanwijzingen geven hoe ze het ook kunnen 
aanpakken”, vertelt Jacobi. Verder bieden ze 
andere trainingsvormen aan. Zo brengen ze 
het programma ‘VTON’ onder de aandacht. 
“Dat is een platform met voetbaloefenstof en 
een doorlopende leerlijn voor de jeugd van 
5 tot en met 19 jaar. Zo zorg je dat alle jeugd-
trainers van vv Drachten dezelfde lijn in de 
trainingen hanteren, zodat de jeugd allemaal 
dezelfde basis heeft om mee verder te kun-
nen. Iedereen krijgt dus dezelfde oefenstof 
onder ogen. Dat werkt over het algemeen 
goed”, weet Jacobi.  

Passial: “Daarnaast hebben we ook ouders 
die training geven, maar die dat nooit eer-
der hebben gedaan. Je bent op een gegeven 
moment allang blij dat er iemand voor de 
groep wil staan. Dan zorgen wij ervoor dat 
zij ook wat handvatten hebben en dat je hen 
helpt. We bieden bijvoorbeeld ook trainers-
cursussen aan. Je krijgt daar veel waardering 
voor. Ook de ouders zijn leergierig.” 

Hart voor sport 
Passial heeft ‘een hart voor sport’, en vindt 
het daarom leuk om deze functie te bekle-
den. “Ik vind het spelletje leuk. Bij mij heeft 
het nooit om het winnen gedraaid, maar dat 
ik mee mocht doen. En omdat ik nu weer iets 
kan doen, op wat voor manier dan ook, vind 
ik dat leuk. Zeker omdat je een ander ook 
enthousiast kan maken voor de sport.”

Naast de technische jeugdcommissie ver-
zorgt hij de trainingen van de onder-7 tot en 
met 11, is hij leider bij de onder-10 en coördi-
neert hij binnen de club. “Thuis zijn ze blij dat 

ik af en toe mijn gezicht laat zien”, grapt hij.  

Jacobi: “Wanneer ik hier ben en ik zie tiental-
len kinderen over het veld lopen, ze zijn fana-
tiek bezig ze hebben lol; daar doe je het uit-
eindelijk voor. Daardoor hoop je dat ze hun 
hele leven bij vv Drachten blijven voetballen, 
zodat de spelers van het eerste later vervan-
gen kunnen worden door eigen jeugd.” Dat is 
ook een doelstelling van de Drachtster club. 
Eigen jeugd die op niveau komen te voetbal-
len bij de club. “Dat zie je nu ook terug bij het 
eerste. Het is aan ons en de trainers de taak 
om dat op gang te houden en jongens door 
te laten stromen naar de selectie.”  

 Roy Passial (links) en Rein Jacobi op het trainingsveld. Foto: Rob Dijkstra

Kantinevrijwilligers Ricus en Janna steken veel vrije tijd in vv Drachten

‘vv Drachten is toch je cluppie’ 
DRACHTEN – Een gezellig feestje organise-
ren bij vv Drachten, daar staan Janna en 
Ricus altijd voor open. De twee kantinevrij-
willigers staan bijna altijd paraat om achter 
de bar te staan en de mensen van lekkere 
hapjes en drankjes te voorzien. Dit kunnen 
zij natuurlijk niet alleen, naast een vaste 
groep barvrijwilligers, worden zij bijge-
staan door de ouders van spelende leden 
op zaterdag.

Janna en Ricus kwamen op dezelfde wijze 
met vv Drachten in aanraking. Hun zonen be-
ginnen met voetballen bij de club. Janna rolt 
erin door een vraag van vrijwilliger Trienke, 
of zij iets kan betekenen voor de club. “Dat 
ben ik gaan doen. Ik ben eerst begonnen 
met het regelen van scheidsrechters voor 
thuiswedstrijden. Ik belde twee à drie avon-
den per week om voldoende scheidsrechters 
te regelen.” Ricus is jarenlang leider geweest 
van het jeugdteam waarin zijn zoon speelde. 
Toen zijn zoon naar de senioren ging, stopte 
Ricus met deze functie. “Ze vroegen aan mij 
of ik iets voelde voor kantinevrijwilliger”, zegt 
Ricus.  

Kantine optimaal laten draaien
De clubhuiscommissie bestond zes jaar terug 
uit zeven leden, momenteel nog maar uit vier. 
Naast Ricus en Janna, zitten Tamme en Mari-
anne in de clubhuiscommissie. Met z’n vieren 

proberen ze de kantine zo optimaal mogelijk 
te laten draaien. Ieder met zijn eigen talen-
ten; hygiëne, opleiden kantinemedewerkers, 
inkoop, administratie, voorraadbeheer, plan-
ning kantinemedewerkers, schoonmaak, 
overleg vertegenwoordigers, consumptie-
bonnen regelen etc.
Ricus en Janna hopen dan ook dat er mensen 
zijn die willen toetreden tot de clubhuiscom-
missie of zich aanmelden als vrijwilliger. “Er 
zijn momenteel weinig vrijwilligers te vinden. 
Corona is daar ook debet aan”, zegt Janna.

Bijna al hun vrije tijd steken ze in de club, ter-

wijl hun zoons er allang niet meer spelen. En 
dat terwijl ze daarnaast ook nog een baan 
hebben. “We doen het voor de club en ook 
voor de contacten, wij kennen bijna iedereen 
hier en het is altijd supergezellig.” Ricus vult 
aan: “Het is clubliefde, vv Drachten is toch je 
cluppie. Als ik hier sta, is het beregezellig. Ze 
hebben er hartstikke veel plezier in, anders 
waren ze allang gestopt. “Als het plezier weg 
is, moet je stoppen. Volgend jaar gaan we 
vrolijk verder en dan mopperen we af en toe 
wel eens, maar dat hoort erbij.”

“We hopen dat er vrijwilligers bijkomen. We 

benaderen wel mensen, maar ze willen zich 
niet binden voor een langere periode. Voor 
een project met een eindtijd zijn nog wel 
mensen te vinden. Hopelijk melden mensen 
zich aan: opa’s, oma’s, ooms, tantes. Ook 
mensen zonder binding met de club zijn van 
harte welkom om te komen assisteren bij 
deze gezellige vereniging.”

Aanmelden als vrijwilliger? Graag een 
mailtje naar: clubhuiscommissie@vv-
drachten.nl

 Janna Jongstra en Ricus Tjoelker in de kantine van hun geliefde vv Drachten. Foto: Rob Dijkstra
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Vrouwenvoetbal is groeiende, en dat is duidelijk te zien bij vv Drachten 

Meidenvoetbal beleeft nieuwe impuls
DRACHTEN – Het meisjesvoetbal bij vv 
Drachten heeft haar ups en downs gehad. 
Hoewel de club een gezond dames- en 
MO19 team heeft (zelfs net kampioen ge-
worden in de laatste wedstrijd), was het 
daarachter stil. Tot vorig jaar, toen succes-
vol geprobeerd is om de meidenteams 
nieuw leven in te blazen.

In een jaar tijd zijn er al 50 nieuwe meisjes 
die zich bij de club hebben aangemeld. Ze 
namen hun vriendinnen mee, waardoor er 
nu een prima basis ligt voor verdere uitbrei-
ding. Volgend seizoen zal vv Drachten, naast 
de MO20 en dames, met een MO12, MO13 
en MO15 aan de competitie mee doen. Voor 
deze teams en speelsters zal dit hun eerste 
voetbalcompetitie worden. 

Wennen
Dat zal wel even wennen worden voor ze. 
“Deze dames en families zijn ook nog niet 
allemaal zo voetbalminded, dat merk je ook 
wel. Laatst vroeg een moeder hoeveel wed-
strijden er in het jaar worden gespeeld. Ik 
zei toen: elke zaterdag. ‘ELKE ZATERDAG?!’, 
reageerden de ouders. Dus we gaan bele-
ven hoe dat gaat zijn”, vertelt Marike Vie-
berink, Aanjager van het meisjesvoetbal en 
coördinator in de onderbouw. Marike is ie-
mand die veel voor de club doet.

Na een jaar trainen en de basis leren, heb-
ben de teams al wat oefenwedstrijden ge-
speeld. Marike ziet dat het spel van de teams 
in dat jaar flink is verbeterd. “Als je elke week 
nieuwe aanmeldingen hebt, dan blijf je wel 
een beetje in de basis vastzitten, maar de 
meiden die al het hele jaar meetrainen, daar 
zie ik echt progressie in.” MO13 heeft ook 
vrouwelijke trainers, iets wat Durk Meijer en 

Marike belangrijk vinden: “Het is een rolmo-
del voor ze. Ze gaan ook vaak kijken bij de 
wedstrijden van hun trainer”, zegt Marike.

Net een beetje anders
Voorzitter Durk Meijer merkt ook dat de mei-
denteams nog even moeten wennen aan de 
hele voetbalcultuur. “Het sociale aspect is bij 
de meiden gewoon enorm belangrijk. Waar 
jongens gewend zijn dat teams worden op-
gesplitst, is dat voor de meiden natuurlijk 
nieuw en vinden ze het spannend of ze wel 
bij hun vriendinnen komen. Daar werkt het 
net een beetje anders.” Marike voegt toe: 
“Ze stoppen ook gewoon als ze niet bij hun 
vriendinnen zitten, voor hen is dat heel be-
langrijk.”

Samenwerking
Het is nu mogelijk op ieder niveau te trai-
nen en wedstrijden te spelen. vv Drachten, 
Drachtster Boys en SC Boornbergum slaan 
de handen ineen en hebben besloten om 
gezamenlijk het meidenvoetbal te waar-
borgen. Durk Meijer: “We proberen op 
den duur op ieder niveau iets te kunnen 
bieden. Drachtster Boys heeft een MO17 
en Boornbergum heeft een MO20, net als 
wij. Daarmee heb je bijna alle leeftijdsklas-
sen bij elkaar. Dat betekent dat je nieuwe 
aanmeldingen gegarandeerd bij een team 
kan plaatsen en wordt het mogelijk om ook 
meerdere teams per leeftijd te hebben.”

Loopt al een tijdje
Deze samenwerking is iets waar Durk al lan-

ger mee bezig is. Vijf jaar geleden had hij 
al zoiets in gedachten. “Toen kwam dat er 
niet van. Maar toen de dames van Dracht-
ster Boys en vv Drachten bij elkaar kwa-
men,  ging het balletje rollen. De animo is 
er, ze trainden al samen vanwege andere 
redenen. Wat mij betreft mag deze samen-
werking wel worden uitgebreid. Als er ooit 
sprake mag zijn van een Smallingerlandse 
meisjes- en vrouwenafdeling ben ik voor.”

Gelijkwaardig
“Ik vind dat je het damesvoetbal en meisjes-
voetbal serieus moet nemen, dat doen wij al 
heel lang. Iedereen heeft hier dezelfde facili-
teiten, iedereen heeft vaste, gediplomeerde 
trainers en de sport wordt groter, daar wil-
len en moeten wij gewoon in mee.” 

MO15 aan het trainen Foto: vv Drachten
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‘Bouwploeg’ vormt letterlijk en figuurlijk de fundering 
van vv Drachten:
“vv Drachten voelt als een grote familie”

DRACHTEN – Je hebt bij een voetbalclub 
van die mensen die iedereen kennen en al-
tijd aanwezig zijn. Dat geldt voor de onder-
houdsploeg van vv Drachten. Al jaren staan 
zij traditiegetrouw iedere woensdag klaar 
voor de club. Door weer en wind knappen 
zij Sportpark De Peppel op en zorgen ze er-
voor dat er in het weekend optimaal geno-
ten kan worden van een pot voetbal, zowel 
binnen- als buiten de lijnen. RondOm Van-
daag spreekt met hen over clubliefde en de 
diverse werkzaamheden die zij verrichten. 

Wanneer we aankomen op het Sportpark 
De Peppel, zijn de heren alweer hard aan het 
werk. Onder aanvoering van Geert Lingsma, 
één van de oudste leden (die vanwege al zijn 
verdiensten voor de club, zelfs een eigen plein 
naar hem vernoemd heeft gekregen), maken 
de heren het sportpark weer speelklaar. De 
‘bouwploeg’ bestaat uit een tiental gepensio-
neerden: Geert Lingsma, Henk de Vries, Doe-
ke van der Heide, Jaap Lycklema, Piet Sikke-
ma, Jaap Kooistra, Jaap Zantema, Elle Tuinstra, 
Wiebe Plinter en Jan Jaap Kooistra. Allen heb-
ben zij één ding gemeen: een onvoorwaarde-
lijke clubliefde voor vv Drachten. Zij hebben 
ofwel een verleden als voetballer bij de club, 
ofwel een andere functie bekleed. 

De club zit in het hart
“En nu moeten wij het als ouwe lui hier ook 
nog opknappen”, lacht Geert met een knip-
oog. De bouwploeg lacht hardop met hem 
mee onder het genot van een bakje koffie. 
Het is veelzeggend dat de heren na hun pen-
sioen nog altijd op de club te vinden zijn. De 
club zit in het hart. “Het is voor ons ook ge-
woon een mooie besteding van de dag. We 
kunnen iets voor de club betekenen en het er 
daarnaast even gezellig over hebben”, lichten 
de mannen toe.

“We kunnen iets voor de club 
betekenen en het er daarnaast 

even gezellig over
hebben.”

Verschillende werkzaamheden
Wat de dag brengt, is afhankelijk van de si-
tuatie. Dat varieert van het opruimen van het 
sportpark, tot het sproeien van het veld. “We 
kijken iedere week gewoon naar hoe het 
sportpark erbij ligt, dus dat kan van alles zijn. 
Heggen snoeien, verven, verbouwen, velden 
sproeien, opruimen, sponsorborden schoon-
maken, je kunt het zo gek niet verzinnen”, ver-
tellen de heren. 

Niet vanzelfsprekend
En dat verdient respect, een team van oudge-
dienden die iedere week vrijwillig klaarstaat 
voor hun club. Het is tegenwoordig niet zo 
vanzelfsprekend meer. Kijk alleen al naar hoe-
veel moeite vele amateurclubs hebben met 
het vinden van voldoende vrijwilligers. “Je ziet 
het helaas overal gebeuren. Kijk alleen al naar 
het aantal toeschouwers bij de voetbalwed-
strijden van tegenwoordig. Vroeger stonden 
hier soms wel 1500 man langs de lijn. Je ziet 
gewoon dat de jeugd anders betrokken is te-
genwoordig, dat is wel jammer.” 

Een grote pluim
De bouwploeg is iedere woensdagmiddag 
aanwezig om het sportpark weer spic en span 
te maken, waarvoor de club hen ontzettend 
dankbaar is. Een grote pluim voor deze heren.

De Bouwploeg van vv Drachten. Foto: Rob Dijkstra

Tamme Mast kan niet zonder vv Drachten:
“Ik ben hier bijna dag en nacht te vinden”

DRACHTEN – Er zijn maar weinig mensen 
zo gek op hun club als de 56-jarige Tamme 
Mast. Hij is nu al dertien jaar bij vv Drach-
ten te vinden en sindsdien is hij er bijna 
dag en nacht. Tamme is het gezicht van de 
club. Tegenwoordig is hij teammanager bij 
het eerste elftal en maakt hij wekelijks met 
zijn vrouw Annie de kleedkamers schoon. 
vv Drachten is voor Tamme echt als een 
tweede thuis. Hij vertelt over zijn band met 
de club. 

Tamme is een geboren en getogen Drachtster, 
maar begint zijn voetbalcarrière opvallend 
genoeg niet bij vv Drachten. Hij doorloopt 
de jeugdopleiding van dorpsgenoot ONB en 
speelt daar tot aan de A-junioren als laatste 
man. “Je begint ergens, en ONB is een echte 
arbeidersclub. Het waren daar niet de meest 
technische voetballers, maar ze hadden wel 
werklust. Dat past ook bij mij, niet praten, 
maar poetsen. Ik was altijd een bikkelharde 
verdediger. Ik ben misschien klein, maar ik kon 
heel gemeen zijn in het veld. Even op de te-
nen staan, of even tegen iemand aan lopen”, 
glundert hij met een knipoog. 

Meerdere passies binnen het voetbal
Al gauw hangt Tamme zijn voetbalschoenen 
aan de wilgen en begint met een andere pas-
sie, namelijk die van scheidsrechter. Hij door-
loopt de scheidsrechterscursus en fluit jeugd-
teams tot aan de hoofdklasse, het hoogste 
niveau destijds. Ook is Tamme trainer geweest 
bij de jeugd van Drachtstercompagnie, Harke-
ma Opeinde, Langweer en de senioren van 

Blue Boys. Daarnaast begint zoon Jeffrey ook 
met voetballen bij ONB en wordt hij trainer 
van de D-pupillen. Daar beleeft Tamme mooie 
momenten, tot aan een conflict over het wel- 
of niet meespelen van twee spelers uit een 
jongere leeftijdscategorie. “Dat is eigenlijk 
nooit goed opgelost en -nog erger- niet recht-
streeks met mij besproken. Dat vond ik zo’n 
rare gang van zaken dat ik mijn sleutels heb 
ingeleverd en ben opgehouden”, legt hij uit.

Zoon Jeffrey voetbalt op dat moment nog wel 
bij ONB, maar krijgt het ook minder naar zijn 
zin bij de vereniging. Zijn vader stelt hem voor 
de keuze om naar een andere club te gaan. 
“En de club mocht hij helemaal zelf weten, 
maar ik zei wel: ik wil niet dat je naar Dracht-
ster Boys gaat”, lacht hij. En dus koos Jeffrey 
uiteindelijk voor vv Drachten, waar hij tot op 
de dag van vandaag in het eerste elftal speelt. 

Geluk bij een ongeluk
De manier waarop mag dan treurig zijn, maar 
Tamme is achteraf erg blij dat hij bij vv Drach-
ten betrokken is geraakt. Hij omschrijft de club 
als gemoedelijk en als een echte familieclub. 
Het toonbeeld van familie is natuurlijk dat je 
voor elkaar klaarstaat en dat heeft Tamme 
aan den lijve ondervonden. “Het had namelijk 
maar weinig gescheeld, of dit interview had 
niet eens plaats kunnen vinden”, vertelt Tam-
me emotioneel. Afgelopen november fietste 
hij van de club terug naar huis, toen hij bij 
de Gauke Boelensstraat hard werd geschept 
door een auto. “Ik weet niet precies hoe het 
gebeurde, maar ik werd wakker in het zieken-
huis met blauwe plekken in mijn schedel en 
een gat in mijn hoofd. Het gat bevond zich op 
ongeveer drie millimeter van mijn slaap, dus 
het scheelde niet veel, of ik was er niet meer 
geweest”, licht hij toe.

Een grote familie
Een lang revalidatieproces volgt en hij ervaart 
vanuit alle hoeken van de vereniging steun en 
bijval. “Dat is echt niet normaal. Dan besef je 
hoe belangrijk deze mensen voor je zijn. Het 
is gewoon echt een grote familie”, legt hij 
uit. Gelukkig kan Tamme inmiddels weer als 
teammanager bij de wedstrijden van het eer-
ste elftal zijn. Hij geniet hier dan ook extra van 
en beseft: “ik kan gewoon echt niet zonder 
deze club.”

Tamme Mast is een echte clubman bij vv Drachten. Foto: Rob Dijkstra
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E.  Drost  bv
Tussendiepen 63
9206 AC Drachten
0512-540758
info@drost-bv.nl

E DROST BV

E. Drost bv is een totaalaanbieder
op het gebied van overslag met
een bestaansrecht van bijna 60
jaar. Door de ervaring die we
gedurende twee generaties in
overslag en grondverzet hebben
opgedaan, kennen wij de
markten waarin onze
opdrachtgevers actief zijn als
geen ander. Anticiperen en
flexibel inspelen op hun
behoeften is dan ook een tweede
natuur.

Ben jij opzoek naar een leuke en
uitdagende baan en heb je
passie binnen onze branche?

Stuur dan een mail naar:
info@drost-bv.nl
 

Met  t rots  hebben wi j  de sponsoring met  VV Drachten
verlengt .  Al  meer  dan 30 jaar  z i jn   E .  Drost  bv en       
 vv  drachten hierdoor  verbonden en hopel i jk  zul len er
nog vele jaren volgen.

Door het  sponsoren van lokale voetbalverenigingen
kri jgen jong en oud de mogel i jkheid om zi jn  of  haar
favoriete sport  te  kunnen bl i jven uitoefenen.

 

Sponsoring van VV
Drachten verlengt!


