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Veertigjarig jubileum V.V. Oostergo
Door verenigingen als V.V. Oostergo
noem ik Dongeradeel met trots een
sportieve gemeente. Ik vind het prachtig dat voetbalvereniging Oostergo al
veertig jaar veel mensen in en om Ee,
Engwierum en Oostrum laat genieten
van de voetbalsport. Het is niet een
grootschalige club, maar qua niveau
doet zij zeker niet onder voor de grotere
voetbalverenigingen. In veertig jaar tijd
is de vereniging gegroeid tot een club
met zo’n 130 leden, twee sportvelden,
één trainingsveld, een eigen kledinglijn
en een eerste team dat speelt in de zaterdag derde klasse B!

Sport brengt mensen bij elkaar en bevordert een gezonde en actieve leefstijl.
De gemeente staat dan ook achter clubs
als V.V. Oostergo en steunt haar sportieve activiteiten van harte.
V.V. Oostergo, gefeliciteerd met dit
mooie jubileum!
Ik wens u allen een plezierige jubileumdag toe op 11 september 2004.
Mr. R.S. Cazemier
Burgemeester van de gemeente
Dongeradeel

Met vertrouwen de toekomst tegemoet
Voor u ligt de jubileumuitgave van de
presentatiegids van V.V. Oostergo. Omdat het voor het eerst is dat ik mij via
dit medium tot u richt, zal ik mij even
voorstellen. Mijn naam is Wieger Sikkema. Ik ben gelukkig getrouwd en heb 3
kinderen. Van beroep ben ik veehouder.
Met groot plezier ben ik nu ongeveer
een jaar lid van het bestuur van V.V.
Oostergo, en heb het voorzitterschap
van Melle P. Prins overgenomen.
De Romeinen gebruikten een mijlpaal
om vooruit, of zoals u wilt, achterom te
kijken. Het veertigjarig jubileum van
V.V. Oostergo is ook een geschikt moment om plaats te bepalen. Veertig jaar
geleden vond Ds. Sinia het nodig een
voetbalclub op te richten om de jeugd
positief te stimuleren. Hoe actueel is
deze stelling anno 2004!

Het bestuur van V.V. Oostergo is druk
in de weer om de jong volwassenen van
16-21 jaar een competitie aan te bieden.
De bedoeling is om de wedstrijden door
de week ‘s avonds plaats te laten vinden.
Zijn er in deze druk beviste vijver (1e,
2e, 3e) nog kandidaten te vinden, vraagt
u zich af; ze komen eraan! Het jeugdaanbod stijgt en regeren is vooruitzien.
Ook zal in dit jubileumjaar de lichtinstallatie op het trainingsveld worden
verdubbeld.
Met twee fonkelnieuwe trainers en een
zeer gemotiveerd vrijwilligersleger zien
wij de toekomst met vertrouwen tegemoet.
Wieger Sikkema
Voorzitter voetbalvereniging Oostergo
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Hoofdbestuur:

Voorzitter
2e Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Leden
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W. Sikkema
J. Visser – Rispens
R. Hekstra
G. de Jong
R. Talstra
M.P. Prins
A. Hoekstra
F. Venema

Wâlddyk 6, 9295 LE Westergeest
Achterwei 3, 9131 LA Ee
Fivershof 4, 9131 KD Ee
Fivershof 42, 9131 KD Ee
De Kampen 14, 9132 LV Engwierum
Dodingawei 45, 9132 LC Engwierum
It Roster 8, 9132 LT Engwierum
Houtmûne 12, 9101 EG Dokkum

0519-518323
0519-518578
0519-518788
0519-518735
0511-408382
0519-518221
0511-408623
0519-296330

A. Attema

Fivershof 13, 9131 KE EE

0519-518287

M.P. Prins
A. Attema
R. Talstra
J. Dijkstra
D. Tuinenga

Dodingwei 45, 9132 LC Engwierum
Fivershof 13, 9131 KE EE
De Kampen 14, 9132 LV Engwierum
Rugebolstraat 36, 9101 EH Dokkum
Corellistraat 1-5, 8915 BM Leeuwarden

0519-518221
0519-518287
0511-408382
0519-297901
058-2133131

Kantinebeheer:

B. Vissia
S.P. Loonstra
I. Prins - Krol

Foeke Sjoerdstrjitte 3, 9131 LB Ee
Dr. Ruinenstrjitte 4, 9131 KP Ee
Dodingawei 45, 9132 LC Engwierum

0519-518409
0519-518634
0519-518221

Sponsorcommissie:

H. Braaksma-de Boer
D. Tuinenga
R. Miedema-Reitsma
A. Hoekstra
E. Talstra
S. Heidstra

Drs. S. van Tuinenleane 50, 9103 PS Dokkum
Corellistraat 1-5, 8915 BM Leeuwarden
Fivershof 24, 9131 KD Ee
It Roster 8, 9132 LT Engwierum
Dr. Ruinenstrjitte 6, 9131 KP Ee
Gruttostraat 15, 9271 EA Zwaagwesteinde

0519-220309
058-2133131
0519-518433
0511-408623
0519-518508
0511-441430

W. Sikkema
S.P. Loonstra
A. Visser
D. Meirink

Wâlddyk 6, 9295 LE Westergeest
Dr. Ruinenstrjitte 4, 9131 KP Ee
Stienfeksterwei 31, 9131 KL Ee
Tibsterwei 24, 9131 EG Ee

0519-518323
0519-518634
0519-518772

Financieel adviseur
Wedstrijdsecretaris:
Jeugdbestuur:

Voorzitter
Wedstrijdsecretaris
Leden

Adviseur
Onderhoudscommissie:

Supportersvereniging:

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Leden

H. Kroodsma
Y. Westra
G. de Jong
M. Bouma
K. Sipma
F. de Boer
B. Mossel

Fjellingsreed 8, 9132 EN Engwierum
Uniastrjitte 21, 9131 KG Ee
Humaldawei 38, 9124 ER Jouswier
Kreinserwei 3, 9131 EL Ee
Lytse Loane 16, 9131 KT Ee
De Skeperij 6, 9131 LH Ee
Fivershof 28, 9131 KD Ee

0519-518289
0519-518603
0519-518701
0519-518381
0519-518917
0519-518212
0519-518228

Vriendenclub:

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

B. Vissia
A. de Graaf
A. Hoekstra

Foeke Sjoerdstrjitte 3, 9131 LB Ee
Dodingawei 21, 9132 EB Engwierum
It Roster 8, 9132 LT Engwierum

0519-518409
0511-408005
0511-408623

R. Talstra
D. Tuinenga
A. Hoekstra
B. Vissia
E. Talstra
A. Attema

De Kampen 14, 9132 LV Engwierum
Corellistraat 1-5 8915 BM Leeuwarden
It Roster 8, 9132 LT Engwierum
Foeke Sjoerdstrjitte 3, 9131 LB Ee
Dr. Ruinenstrjitte 6, 9131 KP Ee
Fivershof 13, 9131 KE Ee

0511-408382
058-2133131
0511-408623
0519-518409
0519-518508
0519-518287

R. de Boer
R. de Boer
H. Wobbema
H. Wobbema

Juursemakluft 7, 9843 CC Grijpskerk
Juursemakluft 7, 9843 CC Grijpskerk
Drs. S. van Tuinenleane 31, 9103 PS Dokkum
Drs. S. van Tuinenleane 31, 9103 PS Dokkum

0594-213515
0594-213515
0519-221228
0519-221228

Consuls:

A. Visser
E. Talstra

Stienfeksterwei 31, 9131 KL Ee
Dr. Ruinenstrjitte 6, 9131 KP Ee

0519-518772
0519-518508

Bankrelaties:

Vereniging

Rabobank Noordoost-Friesland
Postbank
Rabobank Noordoost-Friesland
Rabobank Noordoost-Friesland
Rabobank Noordoost-Friesland

3461.62.874
30.70.779
3461.49.401
3202.60.666
3461.62.874

Stienfeksterwei 11, 9131 KK Ee

0519-518680

Redactie clubblad:

Trainers:

Hoofdtrainer
Trainer 2e selectie
Jeugdtrainer
Keeperstrainer

Supportersvereniging
Vriendenclub
Clubblad
Overige telefoonnummers:
Internet:
E-mail:

Clubgebouw “Oan è line”
www.vvoostergo.nl
info@vvoostergo.nl
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Groothandel in zijden bloemen, bomen, planten, fruit, groente
Wij leveren zijden bloemen, bomen, planten, fruit en groente
van het merk Jim Jon aan de detailhandel.
Ook verzorgen wij de inrichting van bijvoorbeeld showrooms, kantoren en winkels. Wij bezitten de kennis om
passende bomen, bloemstukken en planten te leveren en dit
uiteraard tegen een aantrekkelijke prijs.
De zijden bloemen, die wij gebruiken zijn zeer
natuurgetrouw

Groothandel Nine Art
Contactpersoon Nine Verhoeff – Germs
Lytse wei 9, 9132 LL te Engwierum. Tel.: 0511-40 88 63 fax.: 0511-40 88 47 mobiel: 06-22 24 12 86
E-mail: nine-art@planet.nl
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Van de technische staf
kunnen laten stromen van jeugdspelers
naar de A- of B-selectie. Want de jeugd
heeft de toekomst en daar moet je zuinig op zijn.

Ik zal mij eerst even voorstellen aan de
mensen die mij nog niet kennen. Ik ben
Ron de Boer, ik ben 37 jaar, ben getrouwd en heb 2 kinderen. Als speler
heb ik voor diverse verenigingen gespeeld; V.V. Hardegarijp, Viboa en V.V.
Grijpskerk. Bij de laatstgenoemde club
ben ik 2 jaar hoofdtrainer geweest, de
V.V. Oostergo zal dan ook mijn 2e club
zijn.
De V.V. Oostergo straalt in mijn ogen
sfeer en clubgevoel uit. Mijn eerste indruk was dan ook dat er vele mensen
zijn binnen en buiten de club die de V.V.
Oostergo een warm hart toedragen. En
juist voor deze mensen is het een taak
om als trainer op de zaterdagen spektakel te bieden met opportunistisch voetbal, strijd en beleving.
Als spelers schept dit ook verplichtingen. De trainingsopkomst is dus ook

Als deze voorwaarden goed ingevuld en
uitgevoerd worden, zal dit eventueel tot
een prijs kunnen leiden. Ik hoop dan
ook als trainer een sportief en succesvol
seizoen tegemoet te gaan en dat we onze
verplichtingen naar de mensen die de
V.V. Oostergo een warm hart toedragen
ook waar kunnen maken.
Met vriendelijke sportgroeten,
mede namens Klaas Mossel
een belangrijk onderdeel om deze prestaties te kunnen leveren. Samen met
Henk Wobbema, die de jeugd en de keepers onder zijn hoede neemt, om hierin
de juiste mix te vinden met het door

Ron de Boer
Hoofdtrainer voetbalvereniging
Oostergo

Van de jeugd- en keeperstrainer
Afgelopen jaren ben ik actief geweest als
keeperstrainer bij V.V. Oostergo. In het
nieuwe seizoen ga ik aan de slag als
jeugdtrainer. Daarnaast blijf ik keeperstrainer van de 1e selectie.
Dit jaar gaan we van start met een nieuwe trainingsopzet. De keeperstraining
voor de jeugd wordt geïntegreerd in een
jeugdtraining met een klein gedeelte individuele training. De keeperstraining
voor de 1e selectie beginnen we individueel en later in de training komen de
spelers van de 1e selectie erbij.
Dit om zoveel mogelijk wedstrijdgericht
te trainen. Dit zijn hele goede ontwikkelingen binnen de club!

In ieder geval heb ik er het komend seizoen weer zin in. Ik hoop dat dit ook
voor de spelers geldt. Het opleiden van
spelers dient zo jong mogelijk aangeleerd te worden en ik hoop daar mijn
steentje aan bij te dragen.
Ik wens iedereen die betrokken is bij
V.V. Oostergo een sportief seizoen toe.
Tot ziens!
Henk Wobbema,
Jeugd- en keeperstrainer
voetbalvereniging Oostergo
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Bezoek de website van
V.V. Oostergo!

www.vvoostergo.nl

PFEIFFERBUORREN 3
9133 MC ANJUM
TEL. (0519) 32 12 47
Loop gerust eens bij ons binnen,
u bent van harte welkom!

raadsma ijzersterk
De hang- en sluitwerkexpert
van Noord Nederland
Uw adres voor:
• ijzerwaren
• hang- en sluitwerk
• gereedschappen
• land- en tuinbouw
gereedschappen
Dokkum • Leeuwarden • Heerenveen
DOKKUM: Hogedijken 4,
Tel. 0519-292325, Fax: 0519-292322
HEERENVEEN: de Kuinder 10,
Tel. 0513-631600, Fax: 0513-631624
LEEUWARDEN: Archimedesweg 16,
Tel. 058-2127099, Fax

Het adres voor:

* Gebruikte of nieuwe auto.
* APK-keuringen.
* Schade en ruit reparaties.
* GOED onderhoud.
* Autowasserette.
* TEXACO tankstation.
* Scheeps elektroinstallaties.
* Elektro installaties.
* Audio een video apparatuur.
* Keuken apparatuur.

Unie van elektrotechnische
ondernemers

Tel. 0511-408217 afd. Auto (H. Robroch)
0511-408488 afd. Elektro (A. Abbas)
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Van het Jeugdbestuur
tijd weer opgevuld met de heren Sjoerd
Zijlstra, Helmer Hansma en Gerrit
Kooistra. Goede zaak dat er in het
jeugdbestuur een doorstroming is van
jonge mensen die hun ideeën en plannen hier in kwijt kunnen. Jongens veel
succes. Wat de leiders voor de elf- en zeventallen betreft is alles rond wat voor
ons elk jaar weer een overwinning kan
worden genoemd. Een ieder alvast bedankt.

Geachte lezer,
In deze jubileum- annex presentatiegids
mag natuurlijk geen schrijven van het
jeugdbestuur ontbreken. Eerst natuurlijk een felicitatie naar de jubilaris want
40 jaar is natuurlijk niet niks. Van die
40 jaar is de vereniging ongeveer 15 tot
20 jaar een jeugdbestuur rijk en deze
heeft zeker een positieve invloed gehad.
Eerst werd dit werk gedaan door het bestuur en met name door dhr. A. Attema.
Toen dit een te grote wissel begon te
trekken op deze mensen maar dit werk
daarentegen voor de vereniging veel te
belangrijk was om onder te laten sneeuwen, werd het fenomeen jeugdbestuur
in het leven geroepen. Het werk van deze commissie bestond en bestaat uit het
goed laten functioneren van de jeugdafdeling van deze vereniging voor zowel
pupillen als junioren. Dit houdt voornamelijk in: het vinden van leiders en
trainers voor alle elf- of zeventallen,
voorwaar niet altijd makkelijk.
Halverwege de jaren ‘80 werd er besloten om een betaalde jeugdtrainer aan te
stellen wat een zeer goed initiatief was.
We hebben nog altijd profijt van de inbreng van jeugdtrainers als Jan Dolstra,
Theun Teitsma en Jan Huisman om er
maar eens een paar te noemen. Het
jeugdbestuur behartigt dit gebeuren
ook. Dan natuurlijk de uitjes in de voetballoze winterweken en dan alles nog
wat verder op je weg komt. Teveel om
op te noemen. Nu ik hier aan het schrijven ben en ik terugdenk aan die tijd dat
ik de vereniging bewust heb meegemaakt, zijn we eigenlijk een behoorlijke
unieke club…gezien het talent dat hier
altijd in deze drie dorpjes opgroeide.
Nu wil ik de mindere goden niet tekort
doen want zij zijn voor een elftal minstens zo belangrijk, maar toch; spelers

als Renze de Jong, Johan Knoop, Arjen
Hoekstra en natuurlijk Piet Wiersma,
daar droomt elke vereniging van dat die
lid bij je is.
Dit is maar een kleine greep uit het arsenaal van boven modale spelers uit onze rijke historie. Dat hier wel eens met
een schalks oog door de buurtverenigingen naar wordt gekeken is niet verwonderlijk, maar men was en is wel aardig honkvast. Met verhuizingen is het
normaal dat je dat niet altijd kon voorkomen. Zo kon het gebeuren dat de in
die tijd 3 grotere clubs hier uit de buurt,
respectievelijk Kollum, Buitenpost en
Be Quick, hun topschutters en dat waren Pier, Johan en Peter, ze alle drie de
roots in Ee en omstreken hadden te liggen. Dat zegt veel, vind ik. Maar genoeg
over het verleden. We moeten vooruit
kijken.

Dan iets waar wij zeer mee zijn ingenomen en dat is de trainersstaf. Dit moet
goed verzorgd zijn, maar dat is niet
vanzelfsprekend. Als men kan beschikken over trainers met allen ervaring op
niveau, kan men alleen maar tevreden
zijn. Van deze trainers wil ik onze nieuwe betaalde jeugdtrainer er even uit
lichten: dhr. Henk Wobbema. Eerst
keeperstrainer bij de V.V. Oostergo waar
hij opviel door zijn kundige en enthousiaste manier van werken. Dat hij de
taak op zich wil nemen om dit ook bij
onze 2 juniorenteams te proberen stemt
ons naar de toekomst toe zeer hoopvol.
Henk en alle trainers bedankt en veel
plezier. Want daar draait het om en daar
is dit spelletje ook voor bedoeld. Met
dit plezier en inzet is de volgende 40
jaar iets om naar uit te kijken.
Met vriendelijke groet,
Melle P. Prins,
Voorzitter jeugdbestuur V.V. Oostergo

Hoe staat ’t er voor met het jeugdbestuur? Ik zeg volmondig GOED. Wat de
personele bezetting betreft: na jaren
trouwe arbeid gaan Jolanda Dijkstra en
Durk Tuinenga ons verlaten. Heel veel
dank voor jullie inzet. Deze leegten waren tot onze verrassing in een mum van
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De jaren 60 door Bertus Vissia
40 jaar voetbalvereniging Oostergo te
Ee e.o. 1964 –2004
Het begon allemaal in 1964 en wel op
28 juli. De notulen uit die tijd vermelden: in Ee ligt een nieuw sportveld
maar het werd niet of veel te weinig gebruikt. Dat is natuurlijk niet de bedoeling van een mooi nieuw sportveld met
daarnaast een prachtig sportgebouw.
Op een vergadering van dorpsbelang
begin 1964 werd besloten om te proberen een voetbalclub op te richten.
Er werd een commissie samengesteld
bestaande uit de heren: Jan H. Dijkstra,
wethouder van Oostdongeradeel, A.
Boer en F. Havinga, respectievelijk assistent-directeur en boekhouder van de
plaatselijke melkfabriek en de heren
Pieter en Sjouke van Kammen.
De commissie kwam tot de conclusie
dat er voldoende belangstelling was
voor een nieuwe voetbalvereniging. Op
28 juli werd er een vergadering uitgeschreven. De opkomst was heel goed.
Het eerste resultaat was ongeveer 35 leden die hun toezegging moesten bevestigen door in de daarop volgende week
zich opnieuw te melden met een inleggeld van f 5,- voor de senioren en f 2,50
voor de junioren bij A. Visser. Hiermee
is de aftrap verricht, aldus opgetekend
door de eerste secretaris van de vereniging Eabele Talstra.
De eerste ledenvergadering onder leiding van J.H. Dijkstra wordt gehouden
op 8 sept 1964 ’s avonds om half 8 in
“De Tille” te Ee.
Bestuur: Allereerst wordt er een officieel
bestuur gekozen. Daarin komen de heren:
J. H. Dijkstra, 1e voorzitter
Ds. G. Sinia, 2e voorzitter
E. Talstra, secretaris
A. Visser, penningmeester
Verdere bestuursleden zijn Sj. van Kammen en J. Postma uit Engwierum. W.
Ruisch en J. Smids. Als adviserende bestuursleden worden gekozen: A. Boer,
P. van Kammen en F. Havinga.
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Verder komen de volgende punten aan
de orde:
De naam: Natuurlijk hoort bij een nieuwe vereniging ook een naam. In een
eerder gehouden commissievergadering
wordt de naam ‘Excelsior ’64’ genoemd,
maar op deze ledenvergadering komt
Ds. Sinia met de naam ‘Oostergo’. Bij
stemming wordt uit deze twee namen
met grote meerderheid de naam Oostergo gekozen.
De kleding: De outfit bestaat uit een
rood shirt met een gele V en een doorlopende halve cirkel over de rug. De
broek wordt zwart en de kousen krijgen
een combinatie van rood en geel.
Contributie: de contributie wordt vastgesteld op f 2,00 voor de senioren en
f 1,00 voor de junioren. Dit alles per
maand.
Het eerste voetbaljaar:
Competitie: Om nog in het seizoen
’64/’65 in competitieverband te kunnen
spelen moet voor 1 oktober een waarborgsom van f 50,00 aan de K.N.V.B.
afd. F.V.B. betaald zijn. Verder is voor
ieder lid een sportkeuring verplicht. Als
aan deze voorwaarden zijn voldaan kan
het eerste voetbalavontuur voor de
voetbalvereniging Oostergo uit Ee e.o.
beginnen. Met 35 leden wordt gestart
met 2 senioren- en 1 B juniorenelftal. Er

wordt gespeeld op het sportveld bij het
gymlokaal het tegenwoordige dorpshuis
“De Jister”.
Het eerste team wordt ingedeeld in de
derde klasse van de F.V.B. (Friese Voetbal Bond).
Resultaten: Omdat men pas in november in actie kan komen, moeten er meteen veel wedstrijden worden ingehaald.
Ondanks deze moeilijke start weet het
vlaggeschip van Oostergo op een 5e
plaats te eindigen. Uit 18 wedstrijden
wordt er 8 keer gewonnen, 1 keer gelijk
gespeeld en 9 keer verloren.
Het tweede elftal heeft het aanzienlijk
moeilijker. Geen enkele partij wordt er
gewonnen, 2 keer wordt er gelijk gespeeld en 12 wedstrijden worden er verloren.
Nee, dan de B’s. Uit de 16 gespeelde
wedstrijden wordt maar liefst 14 keer
gewonnen, 1 gelijkspel en 1 partij wordt
er verloren. 29 wedstrijdpunten met een
doelsaldo van 66 voor en 4 tegen. Met
dit aantal punten haal je natuurlijk
grandioos het kampioenschap binnen
en dat al in het eerste jaar van het bestaan. Als beloning wordt de wedstrijd
G.V.A.V. (Groningen) – Feyenoord bezocht. In die tijd een hele belevenis voor
de jongens van Sjouke van Kammen,
die alle elftallen onder z’n hoede heeft.

40 jaar V.V. Oostergo

Drie jaar later – seizoen ‘67/’68 – mocht
het eerste elftal door promotie het een
klasse hoger proberen. (2e klas F.V.B.),
nadat de 2e plaats was behaald achter
kampioen Zwaagwesteinde.
Het zou vervolgens nog twaalf jaar duren voordat het vlaggeschip van Oostergo wederom promotie zou maken.
Het vervoer: Zoals bij iedere vereniging
levert het vervoer van spelers van en
naar de wedstrijden dikwijls de nodige
problemen op. Maar weinig mensen in
die tijd zijn in het bezit van een auto.
Vaak wordt er een busje gehuurd van
garage Van der Akker uit Metslawier, nu
al jaren woonachtig in Dokkum. Ook
wordt gebruik gemaakt van het openbaar vervoer, de toenmalige busonderneming N.O.F. Vooral als de “lijn” een
beetje in de route ligt, gaan er verschillende elftallen met de bus mee.
Zelfs zijn de afstanden, met name door
de pupillen, wel eens fietsend afgelegd,
b.v. de uitwedstrijden naar VIOD en
Anjum. Later lost het vervoersprobleem
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zich min of meer vanzelf op doordat
zowel ouders als spelers steeds meer in
het bezit komen van eigen vervoer.
Financiën: Wat opvalt in die eerste jaren
is de steeds weer netelige financiële positie van de vereniging. Wel te begrijpen
omdat de inkomsten alleen bestaan uit
de contributie-opbrengsten en donateursgelden.
Kantine-inkomsten zijn er pas in ‘78/’79
bij het ingebruik nemen van het nieuwe
sportterrein.
Er is zelfs geen geld voor een trainer, aldus de notulen van 8 sept ’64. Sjouke
van Kammen is bereid belangeloos de
trainingen van de senioren en de pupillen op zich te nemen.
In 1966 volgt de benoeming van de eerste officiële trainer in de persoon van
dhr. J. Bosma uit Zwaagwesteinde.
Om toch de nodige financiën bij elkaar
te krijgen, wordt jaarlijks een grote bazaar gehouden, meestal voorafgegaan
door een loterij. Deze bazaars worden
in de garage van transportbedrijf Van

der Heide gehouden. Later wordt uitgeweken naar het Hervormd lokaal “De
Tille”. Steeds terugkerende onderdelen
op deze bazaars zijn: het rad van avontuur, balgooien, kegelstoten, ringgooien,
aantal erwten in een fles raden enz. Ook
d.m.v. acties zoals de verkoop van closetpapier, bloemen e.d. wordt geprobeerd de clubkas te spekken.
Hoewel de beginjaren niet de gemakkelijkste zijn geweest, weet Oostergo zich
vooral met z’n jeugd goed te manifesteren. Zeker wanneer eind jaren ’80 het
nieuwe sportveld met de bijbehorende
kantine in gebruik wordt genomen breken er goede tijden voor de V.V. Oostergo aan. Het ledental loopt op tot
ruim boven de honderd en de club uit
Ee, met Engwierum en Oostrum als
voedingsgebied, wordt steeds meer een
begrip in wijde omgeving.

Twee mede-oprichters van V.V. Oostergo. Eabele Talstra (links)(1e secretaris) en Oane Visser (rechts) (1e penningmeester).
Foto van 1995.
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Bezoek onze showroom en showterrein
van winkelverkoopwagens!
Leverancier van verkoopwagens:
•
•
•
•
•

Snackwagens
Oliebolwagens
Poelierwagens
Viswagens
Kaaswagens

•
•
•
•
•

IJswagens
Koelwagens
Vleeswagens
Hamburgerwagens
Enzovoort

• Verhuur, inkoop en inruil en bemiddeling
• Wij leveren in Nederland en het buitenland
• Wij hebben doorlopend keuze uit meer dan
40 nieuwe als gebruikte wagens

Tevens:
• Exploitatie van mobiele cateringwagens
• Diverse standplaatsen in het
Lauwersmeergebied
• Catering rondom en in het stadion
Cambuur Leeuwarden

occasiondealer v.o.f.
in- en verkoop van winkelverkoopwagens
fritures - evenementen v.o.f.

Harm Smidswei 30-32
9298 RD Kollumerzwaag (Frl.)
telefoon (0511) 44 25 10
fax (0511) 44 28 21
Y. van Kammen directie
mobiel 0620 13 20 21
A. van Kammen directie
mobiel 0620 13 20 14
Op afspraak zijn wij ook op zondag
geopend. De koffie staat klaar.

Internet: www.vankammen.nl • E-mail: info@vankammen.nl
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40 jaar voorzitters van V.V. Oostergo

1964-1965 J.H. Dijkstra

1965-1968 Ds. G. Sinia

1968-1969 R. Annema

1969-1972 S. Procee

1972-1983 B. Mossel

1983-1992 J. Reitsma

1992-2000 B. Vissia

2000-2002 L. Huisman

2002-2003 M.P. Prins

2003-heden W. Sikkema
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De jaren ‘70 & ‘80 door Freerk Mossel
Als je hier wat over gaat nadenken dan
besef je pas dat 40 jaar best wel een hele
periode is en dat ook ik erg diep moet
graven in mijn geheugen om iets aan
het papier toe te vertrouwen over de jaren ’70. Als eerste kwam bij mij op om
naar het KNVB bondsbureau in Heerenveen te gaan om daar in het archief
te neuzen om zodoende aan info te komen. Aldaar heb ik dan ook de jaarboeken FVB vanaf 1964
t/m 1980 doorgekeken.
Gewoon hartstikke leuk
om in die boeken te
sneupen. Het nadeel is
dat er alleen maar jaareindstanden van de verschillende elftallen in
staan en om die cijfertjes
nou allemaal voor dit
verslag te gebruiken zou
natuurlijk ook maar een
saai geheel worden. Maar
voor het volgen van de
ontwikkeling binnen de
vereniging is het natuurlijk schitterend materiaal.
Wat vooral in de begin jaren van Oostergo opviel in
de eindstanden was dat er
vaak een groot verschil was
in gespeelde wedstrijden.
Als het er niet meer toe
deed voor de stand werden
wedstrijden vaak niet meer
gespeeld. Gelukkig is hier in
de loop van de jaren bij de
bond ook een veel betere
structuur in gekomen. Je
bent toch lid van een voetbalvereniging om te voetballen. Over de eerste jaren van de welpen
competitie (nu pupillen), kon ik in
Heerenveen geen info en eindstanden
vinden. Mogelijk was Friesland voor
wat betreft de welpen wel weer in kleinere regio’s ingedeeld en wordt dit archief ergens anders bewaard. Om aan
info te komen dacht ik er ook aan om
12

mensen te interviewen. Hiertoe ben ik
op de familiedag van Oostergo naar Ee
gegaan. Van Klaas de Jong kreeg ik een
plakboek met allerlei stukjes over Oostergo. Meerdere mensen konden zich
gelukkig wel iets herinneren uit de beginjaren. In de kast in de bestuurskamer
lagen ook nog een aantal zaken die heel
interessant waren. Ook daar heb ik even
heerlijk in

rondgeneusd. Van Koos Schreiber kreeg
ik wat info en het verzoek ook over de
jaren ’80 iets te schrijven. Van Oane Attema heb ik alle door hem bewaarde
clubblaadjes ter inzage gekregen. Zelf
ben ik nog in het bezit van alle voetbalbijlage’s van de Kollumer Courant en
het Friesch Dagblad vanaf 1983. Tevens

heb ik “mister Oostergo” Eabele Talstra,
Bertus Vissia, Anne Feenstra, Wieger
Lindeboom en Paulus Sipma gebeld
met de vraag of zij zich nog wat wisten
te herinneren uit hun Oostergo tijd. Iedereen wist wel wat te vertellen. Van
Paulus kreeg ik het volgende A-viertje:
Yn 1967 begûn ik te fuotbaljen yn de A‘s. Dêrnei haw ik oan 1977 ta yn ‘It Earste’ fan Oostergo spile.
Yn dy tiid haw ik ek
diel útmakke fan it
bestjoer.
De earste training yn
augustus wie swier. Wy
trouwens ek! De trainer soe dêr wol even
wat oan dwaan: Hy
liet ús rûntsjes rinne
om it fuotbalterrein.
Fan de 14 spilers wiene op ’t lêst noch mar
in pear sichtber. De
oaren wiene ferdwûn
yn de boskjes: hymjend as hynders en
spuiend as ielreagers, fanwege de
minne kondysje.
Yn ‘e winter hiene
wy in kear training
yn it gymlokaal. As
doel brûkten wy
wolris it plafond
mei sachtboardplaten. Foardiel:
Dêr stie gjin keeper en de hurde
skotten bleauwen
sichtber!
Op ‘e oare ein fan it fjild siet in hege
rêch, krekt foar it strafskofgebiet. In fersyk fan it bestjoer oan de gemeente
Eastdongeradiel om dêr wat oan te
dwaan. It ôfgraven hat in tal wiken yn
beslach nommen. Der waard al fuotballe! “De midfoar moast”, neffens Fokke
Meirink, “de bal by it richeltsje opwippe
om fierder te kinnen”. It fjild wie byti-
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den yn’e simmer in betonflier, yn ‘e
hjerst in iepenloftswimbad!.
Bynammen waarden der ek brûkt.
Heinz, de earste bûtenlânske oankeap
fan ús twadde alvetal, mocht himsels
graach Puskas neame litte. In spiler fan
it earste waard faak ‘de wite’ neamd. Hy
wie bekend by de tsjinstanders, om ’t er
hast net te passearjen wie. In oarenien
hie as mentale tarieding op de wedstryd
in besite oan ‘Jentsje’.
Op Himelfeartsdei gie ‘It Earste’ nei
Skiermuontseach, meiinoar op ‘e boat
mei V.V. Eanjum en Ropta Boys. Gasthear wie ‘De Monnik’. Earst moasten
dêr de skiep út it lân jage wurde. De
dropkes en greppels fol wetter bleauwen
lizzen. Guon spilers besochten op it eilân earst ‘in broer fan Jentsje’ , guon ferknoffelen har op it fjild. De winner siet
weromreis altiten op ‘e boat. Dan waard
der feeste en dronken. De ruten besloegen fan it lichemsfocht.
Op ‘e weromreis fan Eastmahorn ôf,
ferlear ien fan de sjauffeurs ferskillende
ûnderdielen fan syn auto. In útlaat klettere op ‘e dyk, in lampe hong út it lead...
It stjoer joech ek wol romte om dêr fûleindich oan te skuorren. De desibels kamen fan motor en minsken. Se binne
noch wol thúskommen, haw ik begrepen.
Elkenien makket wolris mei, dat er op
twa plakken tagelyk wêze moat. Foarbyld:
Je binne drager by de begraffenisferiening
en hawwe dêrfoar fansels passende klean
oan. Nei ôfrin hawwe jo gjin tiid mear
om de fuotbalklean oan te dwaan. Je wolle je maten ommers net wachtsje litte! De
oplossing fan dit probleem is te befreegjen
by in âld-bestjoerslid.
Ik vind het jammer dat ik niet in contact kon komen met Andries (Mient) de
Haan. Hij is in het bezit van een mooie
foto uit het prille begin van de voetbalvereniging. Andries mocht namelijk bij
het openen van het “oude” voetbalveld,
nu de Fivershof, in sporttenue, de
schaar “aandragen” die door burgemeester Van Wijhe werd gebruikt bij
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het doorknippen van het lint bij het
grote witte hek bij de ingang. Oostergo
kon los. Uit stamtafelverhalen van Martinus de Boer begreep ik dat hij de eerste goal had gescoord tijdens een nog
niet officiële wedstrijd (??? hij was toen
ongeveer 40 jaar !!!). Er zou toen ergens
op het Steenvak zijn gevoetbald. Oostergo was toen nog in oprichting. Er
werd het eerste jaar door drie elftallen
aan de competitie deelgenomen, die
werden getraind door Sjouke van Kammen (zie foto). De 2 senioren elftallen

starten beide in de 3e klasse FVB. Het
1e werd verdienstelijk 5e van de tien
ploegen. Er werden 18 wedstrijden gespeeld en er werden 8 gewonnen, 1 gelijkgespeeld en 9 verloren, met een
doelsaldo van 41-62. De Wykels werden
kampioen. Het 2e eindigde op de laatste
plaats van de negen ploegen. Er werd
geen wedstrijd gewonnen, 2x gelijk gespeeld en 12 x verloren. Arme keeper
Keimpe Venema, hij moest 103 keer de
bal uit het doel halen, terwijl de aanvallers 16 x doel troffen in 14 wedstrijden.
Marrum 2 werd kampioen met 106
goals voor en 14 tegen. De B’s werden
direct kampioen in een competitie met
9 hoofdzakelijk B2 teams. Wardy B1
werd 2e en Be Quick B2 werd 3e. Alleen
Oostergo B1 speelde alle wedstrijden
(16), maar waren niet meer in te halen
door de andere ploegen. Er werd 14 x
gewonnen, 1 x gelijkgespeeld en 1 x verloren, met een doelsaldo van 66 voor en
slechts 4 tegen. Toen ik deze cijfers aan
Klaas de Jong liet zien, wenkte hij direct
allerlei mensen naar zich toe om hen
toch ook even dit feit kenbaar te maken.

Klaas was namelijk toen keeper in de
B’s. Maar was het nou omdat Klaas zo
goed kon keepen, dat er maar 4 tegengoals waren, of waren de veldspelers
van Oostergo B1 zo goed dat zij bijna
geen kans weggaven? Dat Klaas de Jong
in latere jaren ook een goede veldspeler
was bleek wel uit het feit dat hij in een
wedstrijd tegen naaste buur Ropta Boys,
een heuse hattrick scoorde in een wedstrijd die met 4 – 0 werd gewonnen. Dat
mijn broer Klaas schijnbaar ook belangrijk was voor het B elftal bleek in 1965
bij de begrafenis van mijn beppe in Nes.
Na de rouwdienst in de kerk stond
Oenze Plantinga op de brommer te
wachten om Klaas zo snel mogelijk naar
een wedstrijd van de B’s te brengen. Anne Feenstra zat in 1965 in militaire
dienst en korfbalde in Engwierum. In
dienst zou hij extra weekenden vrij krijgen als hij ging voetballen, zijn keuze
was snel gemaakt. Veel Engwierumer
jeugd en jonge mannen kozen in die
tijd voor het voetbal, wat uiteindelijk de
Engwierumer korfbalvereniging de kop
heeft gekost. Een van de eerste spelers
van buiten was Peter van der Veen uit
Kollum. Tijdens een uitwedstrijd tegen
De Lauwers brak Peter één van zijn benen. Volgens Anne kon je het aan de andere kant van het veld horen kraken.
Anne kon zich nog herinneren dat Willem van der Zwaag meestal voor de
wedstrijd klaagde over het feit dat hij
veel te veel snert had gegeten. De uitlaatgassen zorgden vaak wel voor de nodige power bij Willem. Willem verhaalde zelf dat Sije de Haan hem een keer
zijn klompen vol plaste, terwijl hij zelf
ook buiten stond te urineren. Het gebeurde namelijk vaak dat er op de terugreis na een uitwedstrijd ergens in
een café werd aangestoken. Ik vroeg
mijzelf af hoe het vervoer in die tijd was
geregeld. Want er waren natuurlijk nog
niet zoveel auto’s. Van Eabele begreep ik
dat er regelmatig bij Van der Akker,
toen nog in Metslawier, auto’s of busjes
werden gehuurd. Zelf weet ik nog dat ik
wel eens met een gehuurde NOF bus
(voorloper FRAM) als supporter ergens
13
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mee naar toe ging. Het 1e stapte dan
bijvoorbeeld in Ternaard uit en het 2e
ging door naar Holwerd. Er gaat ook
een verhaal rond dat Piet Knoop een
keer de auto van dominee Sinia had geleend. Op een zaterdag hoorden mensen die in Oostrum bij (trainer) Van
Kammen in de kroeg zaten, een auto
gierend en piepend door de bochten
gaan. Voor het raam staand zagen zij
dat Piet Knoop met de auto van dominee Sinia, met daarin voetballers van
Oostergo, met hoge snelheid het dorp
weer verliet. Dominee Sinia, een van de
mede-oprichters en bedenker van de
naam ”OOSTERGO”, had eens moeten
weten wat er zoal met zijn auto gebeurde. Ook leider Piet Heeringa kon er wat
van met zijn goudbruine Diana. Onderweg werden wij een keer gelanceerd
door een overstekende kat. Gelukkig
konden wij het na vertellen, maar de kat
lag verslagen op de weg. Nee dan het
vervoer in de witte Citroen D “snoekebek” van oom Bôte. Wat was het een genot om daarin mee te rijden naar een
uitwedstrijd. Je kwam relaxed bij de tegenstanders aan. Neef Klaas (café Fryslan) wist nog te vertellen dat hij in de
begin jaren ook een keer met een auto
in Garijp in een greppel terecht kwam.
Hij was nog wel zo trots dat hij een keer
met de voetballers in een gehuurde auto
mocht rijden. Met man en macht werd
de auto weer op de weg getild. Volgens
Willem van der Zwaag is er ook een
keer een ketting van een boerenwagen
of ladewagen door het voorruit van een
auto gegaan, onderweg naar een wedstrijd tegen Eastermar. Gelukkig waren
er geen persoonlijke ongelukken. Toen
ik zelf in de welpen speelde gingen wij
vaak op de fiets naar Metslawier, Anjum, Driesum of Oudwoude. Vaak
moest Eabele mij bij de kraag vastpakken en meetrekken, omdat ik niet tegen
de wind in kon komen. In de eerste
voetbaljaren speelde Oostergo 1 tegen
hoofdzakelijk reserve teams (2e en 3e
elftallen) In 1967 eindigde Oostergo 1
als tweede achter Zwaagwesteinde zm2.
Oostergo promoveerde naar de tweede
14
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klasse FVB. Jaap Bosma uit Twijzelerheide werd de nieuwe trainer. Tot en
met het seizoen ‘79/’80 heeft het eerste
in de tweede klasse gespeeld. Steeds met
wisselend succes. Acht jaar achter elkaar
heeft de derby tegen Ropta Boys op het
programma gestaan. Het waren altijd
heroïsche wedstrijden op het scherpst
van de snede. Ropta Boys werd in het
seizoen ‘74/’75 kampioen en promoveerde naar de 1e klasse. Ropta Boys
kon nu in de 1e klasse tegen Anjum
voetballen. Dit duurde 3 jaar, want in
het seizoen ‘77/’78 werd Anjum kampioen en promoveerde naar de “grote
bond”, de KNVB. Oostergo 1 bleef nog
voetballen in de 2e klasse, maar gelukkig zaten er meerdere lichtingen jeugd
aan te komen, die weldra de vereniging
naar een hoger plan konden tillen. In de
jaren ’60 en ’70 waren er ook altijd de
wedstrijden om de Oostdongeradeel
Cup. Anjum, Ropta Boys en Oostergo
streden dan om de hoogste gemeentelijke voetbal eer. Er werd dan onderling
menig voetbalrobbertje uitgevochten.
Ook heeft Oostergo op Hemelvaartsdag
heel lang meegedaan aan het Bauke
Scheffer toernooi op Schiermonnikoog.
Ter nagedachtenis aan Scheffer, die door
een ongeval was overleden, kreeg dit
toernooi zijn naam. Scheffer was werkzaam bij de Lauwerszeewerken en was
één van de grote inspirators en oprichters van Ropta Boys. Dat keepers soms

ook goede voetballers kunnen zijn
schreef ik al van Klaas de Jong. Ook de
ons helaas veel te vroeg ontvallen Sjouke Terpstra keepte in het begin bij ons
in de C’s. Wat kon hij toch miraculeuze
reddingen verrichten en wat hebben we
later als voetballer van hem kunnen genieten. Ik herinner mij ook nog een
voorval uit de begin jaren ’70. Ik speelde in de C’s en wij moesten thuis tegen
Geel Wit. Geel Wit was koploper en zou
wel even winnen in Ee. Ik weet niet
meer precies het scoreverloop, maar ik
weet nog wel dat wij met 3 – 2 wonnen.
Zelf scoorde ik alle drie de Oostergo
goals. De laatste 20 minuten begon Geel
Wit erg aan te dringen en dreigde zelfs
gelijk te maken. Tiemen de Vries, inmiddels teruggekeerd met de B’s van
een uitwedstrijd, stond langs de lijn.
Tiemen, klein van stuk, maar te oud
voor de C’s, werd door onze leider gesommeerd zich om te kleden in het
gymlokaal om bij ons in te vallen. Tiemen kwam een kwartier voor tijd in het
veld en mede daardoor werd de storm
van Geel Wit gekeerd. Na afloop wilde
de leider van Geel Wit C bij ons in de
kleedkamer naar binnen om de spelerskaart van “de invaller” te controleren.
Snel pakte Tiemen zijn tas en kleding en
ontsnapte, via het “voetwashok”, uit een
raam naar buiten. Later in het seizoen
werden wij tijdens de uitwedstrijd op
Ameland afgedroogd met, naar ik mij
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kan herinneren, 9 – 1, dit mede door
toedoen van de latere profvoetballer
Rudy Metz. Ook Oostergo heeft een
profvoetballer voortgebracht, welliswaar via Be Quick, maar “grutte wite”
Piet Wiersma uit Oostrum is bij Oostergo begonnen en heeft zijn eerste opleiding bij Oostergo gehad. Ik denk zelfs
dat hij langer in Ee dan in Dokkum gespeeld heeft. Toen ik laatst in een doos
in de bestuurskamer aan het sneupen
was kwam ik nog een spelerskaart tegen
van oud-jister Johannes (Hans) de
Boer, zoon van de toenmalige postkantoorhouder Ale de Boer. Hans is als oud
voorzitter van het Midden- en Klein
Bedrijf Nederland (MKB) toch een min
of meer bekende Nederlander geworden. Hans was niet echt een voetballer,
dit in tegenstelling tot zijn oudere broer
Jelle die wel behoorlijk een balletje kon
trappen, maar die ook zijn handen wel
eens wilde gebruiken als het hem niet
naar de zin ging. Stond plysie Procee
daarom vaak op het oude voetbalveld in
uniform langs de lijn te kijken??….of
was dat omdat het ook wel regelmatig
voorkwam dat er meerdere mensen bij
Oostergo voetbalden die voor de wedstrijd reeds de nodige alcoholische versnaperingen hadden genuttigd en daardoor een last waren voor tegenstander
en scheidsrechter?? Ook groenteboer
Brant Haaima kon het niet laten om
zijn groente-auto regelmatig een poosje
aan de kant te zetten om even aan de
lijn naar een wedstrijd van Oostergo te
kijken. Langs de lijn meelopend en
meeschoppend!!!! Hoezo erg betrokken??? Ook de herinneringen aan “penaltyspecialist” Andries “bloed aan de
paal” Wouda en Livius Wouda blijven je
altijd bij. Als Livius onderuit werd gehaald ging hij neer als een stervende
zwaan en kon je hem bijna aan de andere kant van het dorp horen schreeuwen.
Je dacht minstens dat de blessure in de
Sionsberg niet meer te repareren was en
dat er uitgeweken moest worden naar
Groningen, maar even later vloog Livius
al weer, op zijn bekende markante wijze, over het veld, alsof er niets gebeurd
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was. En dit ritueel herhaalde zich vele
malen tijdens de wedstrijd. Dat Oostergo getalenteerde voetballers had, bleek
wel tijdens een door Ford Nederland
georganiseerde spelmiddag in Dokkum.
Via Jan Fennema, toen monteur bij
Ford garage Sierksma, waren een aantal
jeugdleden van Oostergo uitgenodigd.
Van alle deelnemers uit Noordoost
Friesland, werd Lubbert Schreiber winnaar. Hij mocht naar Zeist om zijn kunsten, onder andere op tijd dribbelen/drijven met een bal en penalty schieten
(op een in punten verdeelde goal), te
vertonen. Lubbert is echter niet naar
Zeist geweest omdat de finaledag op een
zondag werd gehouden. (zie later onder
andere ook de bekende “principiële zaterdag” profvoetballers Folkert Velten
en Jaan de Graaff).
Keeper Jappie Vlieg en “balkunstenaar”
Sietse Sipma waren de eerste voetballers
van Oostergo die werden geselecteerd
voor de Noordoost-Friese jeugd. In latere jaren zouden er nog een aantal volgen. Bertus Walda vertelde mij ook nog
een voorval uit de beginjaren ’70. Wij
moesten een wedstrijd spelen in Driesum tegen VIOD. Bertus Huisjes had
vaak de gewoonte om tijdens de warming-up even aan de lat te gaan hangen
en heen en weer te slingeren. Ook nu
weer ging hij dat doen. Maar dat was
schrikken. Krak krak zei de lat. Bertus
H. kwam met de schrik vrij, maar de lat
had het begeven en er kon niet meer gevoetbald worden. Op het trainingsveldje hebben wij de wedstrijd gespeeld.
Aan de ene kant was de sloot uit en aan
de andere kant de bosjes. Bertus W. wist
niet meer wat de uitslag was. Bertus H.
maakte vaak geluiden om de tegenstanders te intimideren. Als hij bij iemand
in de buurt kwam was het altijd:
prrr...prrrr...prrrrr. Zijn “handige” overstapjes zullen mij ook altijd bijblijven.
Het “talent” Oene van der Meer is gestopt op zijn hoogtepunt: de enige bal
die hij goed raakte in zijn voetballoopbaan: een goal vanaf ongeveer 40 meter
bij Be Quick in Dokkum. De schoenen
werden aan de wilgen gehangen en Oe-

ne verhuisde naar Vinkhuizen (Groningen). Daar heeft hij niet meer gevoetbald. Jan Grijpstra dacht dat hij in Kollum beter tot zijn recht zou komen en
ging daar spelen. Na een (teleurstellend) avontuur keerde hij weer, “met de
staart tussen de benen”, bij Oostergo terug.
Via Sjouke van Kammen kreeg het 2e
elftal de beschikking over de “internationale” keeper Hebben uit Duitsland.
Hebben deed zijn naam vaak geen eer
aan, want wanneer hij de bal moest
“hebben” was deze reeds in de goal terechtgekomen, zodat zijn uitspraak:
”Hebben hebben” vaak onterechte bluf
was. Op het oude veld was het soms
moeilijk voetballen. Je moest uitkijken
waar je liep. Op een gegeven ogenblik
waren de lijnen met zoutzuur dood gebrand. Hierdoor ontstonden er diepe
groeven. Het wit kalken door consul
Oenze Plantinga (zie foto) werd hier-

door een stuk eenvoudiger. Je moest
echt uitkijken dat je je enkels en knieën
niet verdraaide. Voor de jonge voetballertjes was het strafschopgebied ook
heerlijk om te spelen, soms zag je jongens in het zand zitten te spelen, zich
helemaal niet druk makend om het
voetbalspelletje. Het oude veld werd
zelfs nog voorzien van een heuse lichtinstallatie. Dat was een hele vooruitgang en de gymzaal werd gespaard. Wat
ook heel luxe was in die tijd, was het feit
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dat een aantal Oostergo supporters bij
slecht weer al gebruik konden maken
van een overdekte staantribune. Als er
geen bladeren aan de bomen zaten kon
je namelijk door de gaten achter in het
fietsenhok de wedstrijd blijven volgen.
In het seizoen ’73/’74 werden de C’s,
met o.a. Sjouke Terpstra, Foeke Jan
Talsma, Marten “vlo” van Kammen,
Willem Bekker (ja echt waar) en Douwe
van Assen kampioen. Douwe was een
keeper waar je soms de ogen bij dichtkneep als er een ogenschijnlijk gemakkelijk rollertje op hem afkwam. Vaak
maaide hij dan over de bal heen, terwijl
hij de meest moeilijke ballen uit de goal
ranselde. Midden jaren zeventig werd
Oostergo getraind door de heer Kobus
uit Driesum. Er kon een paar jaar geen
A-junioren team worden ingeschreven.
Dat was tijd voor vernieuwing. Jonge
speler konden/moesten nu doorstromen naar de senioren. Als eerste heeft
Oostergo 2 daar van geprofiteerd. In het
seizoen ‘75/’76 werd het 2e kampioen
onder leiding van speler/leider Jan Sipma. Het 2e promoveerde naar de 3e
klasse, nadat het in het seizoen ‘69/’70
was gedegradeerd naar de 4e klasse. Het
voorval dat mijn medespelers mij in
Anjum met een gebroken pols lieten
staan, heb ik u reeds uitvoerig, in het
laatste clubblaadje van 2003, uit de doeken gedaan.!!! In het seizoen ‘76/’77
werden de A’s onder leiding van Sietse
Sipma kampioen. Ik had het geluk dat
ik zowel met het 2e als met de A’s kampioen ben geworden. Ondanks mijn 18
jaar mocht ik toch nog in de A’s voetballen omdat ik na 1 augustus jarig ben.
Dit was voor mij bij Oostergo voorlopig
het laatste hoogtepunt, want ik was inmiddels bij de Koninklijke Marechaussee aangenomen en moest om het
weekend gaan werken in Amsterdam.
Regelmatig trainen en voetballen was er
niet meer bij, dus heb ik een aantal jaren in het 2e en 3e gespeeld. Inmiddels
was Gerry Leegstra uit Zwaagwesteinde
trainer bij Oostergo geworden. Gerry
lustte graag een biertje en dit werd dan
ook donderdags na de training, in rui16
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me mate, bij café Woudstra genuttigd.
Hier werd ook vaak de opstelling voor
de wedstrijd van de zaterdag doorgesproken. Tiemen, nog steeds niet groot
en zeker niet voorzien van een grote
mond, werd vaak door Gerry aan het
lijntje gehouden. De mensen met de
grootste monden stonden dan de zater-

kwamen fluiten. Of zij zich door de in
het vooruitzicht gestelde alcoholische
versnaperingen ook lieten beïnvloeden,
is bij mij niet bekend. In het seizoen
‘77/’78 eindigde Oostergo 1 als 8ste van
de 11 ploegen. De C’s werden kampioen. Halverwege het seizoen ‘78/’79
werd er verhuisd naar het huidige

dag weer in het veld. Er is zelfs een
voorval dat Tiemen op donderdagavond echt was beloofd dat hij de zaterdag zou spelen in de uitwedstrijd tegen
Jistrum. Bertus Vissia was leider van
Oostergo 1. In Jistrum wist Gerry zich
schijnbaar niets meer te herinneren van
zijn “benevelde?” belofte van donderdag
en zei tijdens het warmlopen dat Tiemen weer reserve stond. Toen Tiemen
hierna naar de kleedkamer ging en bij
het urinoir ging plassen, kwam Gerry
even later, bij een naastgelegen urinoir,
bij Tiemen staan. Tiemen begon tegen
Gerry te klagen dat hij zijn belofte niet
had gehouden. Niet wetende dat leider
Vissia op het toilet zat, verdedigde Gerry zich door te zeggen dat Bertus Vissia
de beslissing had genomen om Tiemen
reserve te zetten. Bertus was zich echter
van geen kwaad bewust.
Na de thuiswedstrijden was het in die
tijd ook regelmatig het geval dat de
scheidsrechter meeging naar café
Woudstra. Er waren een paar scheidsrechters die hierom graag bij Oostergo

sportpark. Dat was een hele verandering. Er was een kantine en er waren
kleedkamers met douches. Nou en de
meeste spelers waren niet gewend om
na de wedstrijd te douchen. In het oude
gymlokaal kon je alleen maar je voeten
een beetje wassen en nu moest je, als je
schoon wilde worden, helemaal uit de
kleren. Dat was voor sommigen toch
echt wennen. Vaak werd er dan ook nog
thuis gedoucht. Het leek wel of het
nieuwe veld wonderen deed. Gerry was
niets veranderd, maar de prestaties van
Oostergo 1 stegen wel bijna ten top.
Oostergo 1 eindigde samen met Rood
Geel zm op een gedeelde 1e plaats. De
laatste thuiswedstrijd had de beslissing
moeten brengen, maar Oostergo kwam
niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen
Rood Geel. Op doelsaldo werd Rood
Geel kampioen. Deze wedstrijd stond
Tiemen wel in de basis maar, omdat er
van de kant werd geschreeuwd om een
wissel, (meer uit gekheid om trainer
Gerry Leegstra op te ruien dan omdat
Tiemen slecht speelde) werd Tiemen
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reeds na een kwartier gewisseld. Tiemen
ging in militaire dienst en bedankte
voor de selectie en ging voortaan lekker
in het 2e voetballen, waar hij heel lang
één van de dragende spelers werd. Er
kwam ook weer een nieuwe lichting
spelers aan waar Oostergo later nog veel
plezier aan zou beleven. De D1 en D3
pupillen werden kampioen. De D1
wonnen al hun 14 wedstrijden en hadden een doelsaldo van 96 – 7. Over het
algemeen werd er het eerste jaar op het
nieuwe sportpark uitstekend gepresteerd. Deze prestaties waren ook de heer
Keimpe Wijbenga uit Zwaagwesteinde
niet ontgaan. Hij solliciteerde als trainer
bij Oostergo en zei dat hij Oostergo wel
hogerop zou helpen. Wijbenga werd de
nieuwe hoofdtrainer. Hij moest de
puntjes nog even op de i zetten, maar
kwam voor wat betreft Oostergo 1 eigenlijk in een gespreid bedje terecht.
Nou ja gespreid bedje?? Wijbenga had
er behoorlijk de balen van dat een paar
man van de selectie donderdag na de
training een bezoek bracht aan jonge
verpleegstertjes in Dokkum. Volgens
Frans Schreiber zaten de jongens dan de
zaterdag erna in de kleedkamer en
droegen zij de gekleurde damesslips die
waren meegenomen uit het verpleegsterhuis. Dat de prestaties er niet onder
leden (of juist door werden verhoogd??)
bleek wel uit de stand. Hoewel het een
nek aan nek race was, eindigde Oostergo in het seizoen ‘79/’80 op een gedeelde 1e plaats met Rijperkerk. Beiden behaalden 36 punten. De laatste wedstrijd,
thuis tegen Be Quick, werd met 4-1 gewonnen. Oostergo had een doelsaldo
van 68-17 en Rijperkerk 40-16. Duidelijke cijfers. Oostergo kampioen !!! en
promotie naar de 1e klasse FVB. De
derby tegen Ropta Boys stond weer
voor de deur en dat terwijl Floyd en Michael Tjeerdsma van Ropta naar Oostergo waren gekomen. Zelf heb ik de
feestelijkheden niet meegemaakt, omdat ik toen voor dienst, een half jaar, in
Libanon verbleef. Trainer Wijbenga had
zijn belofte om Oostergo 1 hogerop te
brengen waargemaakt, maar over het
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algemeen vielen de resultaten van de
andere elftallen iets tegen dat jaar. Als
voorbereiding op het nieuwe seizoen
speelden wij een wedstrijd in Marssum
tegen de plaatselijke SSS. Frans Schreiber en ik waren tijdens het warmlopen
liedjes van de Golden Earring aan het
neuriën. Op een gegeven ogenblik
kwam er een tegenstander naar ons toe
die ons vertelde dat hij ook het hele repertoire kende en dat wij ons eigenlijk
maar beter stil konden houden. Dat
hebben wij ook gedaan en wij concentreerden ons verder op de oefenwedstrijd, die wij winnend af wisten te slui-

zoen ‘82/’83 bij de uitwedstrijd tegen
Trynwaldster Boys. Ergens in het najaar
van 1982 werd die wedstrijd gespeeld.
In de 2e helft van die wedstrijd viel “de
wite gyt” Anne Zijlstra uit, naar later
bleek, met een beenbreuk. Ik had mijn
trainingspak al uitgetrokken om in te
vallen. Ik weet niet of het Wijbenga zijn
bedoeling was geweest om mij in te laten vallen, want ook Johan Knoop zat
als 15-jarig talent op de bank en van
diens kwaliteiten was Wijbenga behoorlijk gecharmeerd. Omdat Wijbenga zich
met Anne Zijlstra bemoeide ben ik in
het veld gekomen. Vrijwel direct daarna

ten. Tegenstander stil. Het eerste jaar in
de 1e klasse, speelde Oostergo 1 een
middelmatig seizoen (8ste). SCV (Veenwouden) werd kampioen. Oostergo had
dat jaar, in plaats van A-junioren, een
jong senioren team in de competitie. C1
en E1 werden kampioen. Het seizoen
‘81/’82 werd een spannende competitie
voor Oostergo 1. Oostergo eindigde op
een vierde plaats achter Trynwâldster
Boys met 2 punten achterstand op Buitenpost en De Wykels op een gedeelde
1e plaats. Buitenpost werd uiteindelijk
kampioen na een uiterst spannende beslissingswedstrijd in Oenkerk. Oostergo
2 eindigde als 2e en C1 werd kampioen.
Na mijn terugkomst uit Libanon was ik
ook bij de selectie gevoegd, maar ik
speelde vaak mijn wedstrijden in het 3e
en ging dan als “smerige” wissel met het
1e mee. Ik had dan meestal het bij sommigen van u nog wel bekende kussentje
mee in de dug-out. Zo ook in het sei-

werd ik in het strafschopgebied ten val
gebracht. Penalty! Gerrit de Haan, zo
rustig als altijd, vroeg de keeper in welke hoek hij de bal wilde hebben. Nadat
de keeper hem een hoek had aangewezen schoot Gerrit de bal tergend langzaam in deze hoek. De keeper had dit
schijnbaar niet verwacht, want hij lag al
verslagen in de andere hoek, terwijl de
bal maar net over de doellijn rolde. Uiteindelijk keerden wij met een overwinning uit Oenkerk terug. Het werd een
geweldig voetbalseizoen, waarbij uiteindelijk het kampioenschap van de 1e
klasse B werd behaald. Concurrent De
Wykels werd in het voorlaatste duel verslagen. Dit duel stond voor de derde
keer op het programma. De 1e keer
werd de wedstrijd afgelast, de 2e keer
werd de wedstrijd gestaakt vanwege hevige regenval, dus nogmaals naar Hallum. In een matige wedstrijd, voor ongeveer 400 toeschouwers, voor een
17
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groot deel Oostergo-fans, won Oostergo
met 0-2. Kampioen en promotie naar
de 4e klasse van de (grote) KNVB was
een feit. Trainer Wijbenga en leider Bertus Vissia hadden het met hun mannen
toch weer geflikt. Er moest nog één
competitiewedstrijd worden gespeeld.
Thuis tegen Trynwaldster Boys. De Boys
stonden 3e van onderen met 2 punten
voorsprong op Boornbergum en konden nog degraderen. Trainer Wijbenga
liet deze wedstrijd de mensen die regelmatig reserve zaten, in de basis beginnen. Voor de wedstrijd kregen wij als
spelers van Oostergo van de Boys bloemen aangeboden voor het kampioenschap, of was dit om ons goedgunstig te
stemmen?? De Boys stonden stijf van de
zenuwen in het veld. Oostergo speelde
de Boys compleet van de mat: uitslag 81, hiermee sportieve wraak nemend op
de beenbreuk, eerder het seizoen, van
Anne Zijlstra. Doordat Ropta Boys
ruim van en bij Boornbergum verloor,
werden de Trynwaldster Boys op doelsaldo het kind van de rekening en degradeerden. Het verhaal gaat dat de
mannen van Ropta Boys na afloop “zat”
gevoerd zijn in de kantine van Boornbergum. Nu moest er nog een wedstrijd om het algeheel zaterdag kampioenschap van Friesland worden gespeeld tegen de kampioen van de 1e
klasse A, De Wâlde uit Elahuizen. Eind
mei 1983 werd in “de kuip” van de
Leeuwarder Zwaluwen deze wedstrijd
gespeeld. Voor deze wedstrijd stond
trainer Wijbenga op de parkeerplaats te
wachten op een aantal spelers die verdwaald waren in Leeuwarden. Onderweg in de auto hadden Yco Miedema en
Jan Timmerman zich echter al omgekleed zodat zij toch nog op tijd aan deze
wedstrijd konden beginnen. In een
meer spannende dan goede wedstrijd
pakten wij uiteindelijk, door een 2 – 1
winst, de algehele zaterdagtitel. De derby tegen Anjum kwam niet op het programma, omdat Anjum promoveerde
naar de 3e klasse KNVB. Dit zou voorlopig mijn laatste optreden voor Oostergo 1 betekenen, omdat ik een week
18
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later weer voor een half jaar naar Libanon zou vertrekken. Oostergo mocht
nu deelnemen aan het vijfbondentoernooi, wat in Zwaagwesteinde gespeeld
zou worden. Dit toernooi draaide op
een drama uit voor Oostergo, mede
door het, in de ogen van Oostergo spelers, zeer warrig fluiten van de scheidsrechters tijdens dit toernooi. De vele
kaarten die werden uitgedeeld aan Oostergo spelers leverden de nodige irritaties op. Er werd zelfs gedreigd niet meer
verder te spelen. Oostergo eindigde als
vijfde / laatste. Als gevolg van de kaarten moest Oostergo 1, na de vakantie,
met de nodige schorsingen (Koos 5,
Sjouke 2 en Frans 1) aan de wedstrijden
in de KNVB beginnen. Bertus nam afscheid als leider en werd opgevolgd
door Klaas de Jong. Klaas was ook
sponsor geworden. Klaas stelde een
compleet nieuw tenue ter beschikking.
Er werd nu door het 1e met shirtreclame gespeeld, en wel van de veehandel
van Klaas de Jong. Een nieuw fenomeen
was binnen de vereniging geïntroduceerd. In het verleden werden er vaak
bazaars gehouden om het nodige geld
in het laatje te krijgen, maar vanaf dit
ogenblik zijn sponsors niet meer weg te
denken bij de vereniging om mee te helpen om de begroting sluitende te krijgen. Ook door middel van reclame borden langs het hoofdveld komen de nodige, aanvullende, financiën binnen.
Dat het kampioenschap van Oostergo
heel wat heeft teweeggebracht blijkt wel
uit het feit dat voor het seizoen ‘83/’84
een 4e senioren elftal en zelfs een damesteam worden ingeschreven. Ook
wordt er ergens in juni 1983 een supportersvereniging opgericht die de nodige activiteiten organiseert. Vanaf
maart 1985 wordt er gestart met het
uitgeven van een programmaboekje bij
thuiswedstrijden. Oostergo bloeit en
leeft helemaal in de dorpen Oostrum,
Engwierum en Ee.
De eerste wedstrijd in de KNVB is thuis
tegen Dio Groningen voor de beker.
Oostergo wint met 5-1. Potetos uit Groningen is de eerste tegenstander in de

competitie in KNVB verband. Op een
druilerige zaterdagmiddag wordt er met
4-3 van de PTT‘ers gewonnen. Later
worden de Groninger studenten van
The Knickerbockers met 5-3 in de beker
verslagen. In de derde ronde van de beker wordt Oostergo door de hoofdklasser Drachten maar nipt met 2-1 uit het
bekertoernooi gewipt. Oostergo speelde
toen al zonder de zwaar geblesseerde
Sjouke Terpstra (zie foto). Sjouke was

in de thuiswedstrijd tegen Zwaagwesteinde (1-1) uit de wedstrijd geschopt!!
of had hij toch ongelukkig zijn knie verdraaid?? De blessure betekende wel het
einde van Sjouke zijn voetbalcarrière bij
Oostergo 1, wat een hele aderlating betekende voor het elftal. In de voorlaatste
thuiswedstrijd speelde Oostergo koploper Grijpskerk met 4-0 compleet van de
mat, maar desondanks werd Grijpskerk
met 1 punt voorsprong op RWF kampioen en Oostergo eindigde op een verdienstelijke 5e plaats. ONT en Potetos
degradeerden dat jaar. De dames van
Oostergo werden, in het veld onder de
bezielende leiding van “mem” Reino,
ongeslagen kampioen in de 4e klasse.
Doelsaldo 95-12!! Buiten het veld deelden leider Piet Heeringa en trainer
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Sjoerd de Vries mee in de feestvreugde
van de dames. Na vijf zeer succesvolle
jaren nam Oostergo afscheid van trainer Wijbenga. In december 1983 was
ook nog de 1e prijs behaald tijdens het
bekende zaalvoetbaltoernooi om de
Dongeradeelcup in Holwerd. In het seizoen ‘84/’85 werd Joan Boelens de nieuwe trainer. De derby tegen Ropta Boys
stond weer op het programma. Oostergo 1 draaide een redelijk seizoen en
werd 6e. RWF maakte het nu wel goed
af en werd terecht kampioen. De dames
van Oostergo zetten hun succesreeks
voort en werden nu 1e in de 3e klasse.
Een fantastische prestatie, van de
hoofdzakelijk Engwierumer dames, om
twee keer achter elkaar kampioen te
worden. Er werd nu zelfs een 2e dames
team ingeschreven voor de competitie.
Meerdere pupillen teams werden met
overmacht kampioen. Er zaten weer hele goede lichtingen aan te komen. Trainer Boelens, die toch als trainer wel wat
hogerop wilde, vertrok na 1 jaar Oostergo naar BCV uit Bergum en voorstopper Foeke Jan Talsma ging met hem
mee. Klaas de Jong stopte als leider van
Oostergo 1.

gebezigd. Op het veld vielen de prestaties van het vlaggenschip nogal tegen.
Kollum werd kampioen en Kootstertille
degradeerde. Oostergo kon zich maar
ternauwernood handhaven. Waar lag
dat nu aan. Was de glorie en kwaliteit
van een aantal jaren terug dan helemaal
vergaan?? Het feit dat er veel jongens
ver buiten de provincie werkten en dus
niet mee trainden, kwam de prestaties
niet ten goede. Wel werd Oostergo weer

De heer Delgrosso uit Leeuwarden, die
reeds met Buitenpost succes had gehad,
werd de nieuwe trainer voor het seizoen
‘85/’86, en Bertus Vissia werd weer leider van het 1e.
Oostergo kreeg de beschikking over een
prachtige nieuwe oefenhoek achter ’t
Anker en de pastorie. Verschillende dominees zouden zich nogal gaan ergeren
aan de vele krachttermen en vloekwoorden die daar werden (worden??)

1e op het Dongeradeel zaalvoetbaltoernooi. Lichtpuntje was dat Oostergo 2
kampioen werd en promoveerde naar
de reserve 2e klasse. Erg verrassend was
dit niet, want de laatste zeven seizoenen
was Oostergo 2 steevast bij de eerste
vier geëindigd, waarvan zelfs drie keer
op de 2e plaats. Oostergo dames 1 eindigden derde van onderen in de 2e klasse. Verschillende pupillenteams werden
weer overtuigend kampioen. In februari

1986 verscheen het eerste clubblad van
Oostergo. Dit blad, dat later de naam
“Meielkoar ien” kreeg, werd onder andere opgezet door Sietse Braaksma en
Jappie van der Meulen. Ook Eabele Talstra was vanaf het begin bij de ontwikkeling van het clubblad betrokken en
nu is o.a. Oane Attema, als redactielid er
nauw bij betrokken. Zelf schrijf ik ook
wel eens een bijdrage. Zonder verder iemand te kort te doen, vond ik de verslagen van Klaas Gelt de Graaf ook altijd
om van te smullen. Het clubblad, dat er
altijd uiterst verzorgd uitziet en waarvan er ongeveer 420 worden gedrukt, is
niet meer weg te denken bij Oostergo.
Het blad wordt verspreid onder donateurs, leden en adverteerders. In maart
1986 werd er, in het kader van de stichting EE ‘85 promotie, een wedstrijd gespeeld tussen een mix elftal van Oostergo spelers, aangevuld met de gastspelers
Foeke Jan Talsma en Teun Teitsma en
een team gevormd door oud-internationals en prominenten. Het 1e moest
aan de competitieverplichtingen voldoen. Het werd een 6-2 overwinning
voor Oostergo, mede door toedoen van
de beide gastspelers. Teun was destijds
jeugdtrainer bij Oostergo. Niet onvermeld mag blijven dat Melle Pieter Prins
deze wedstrijd oud-Feijenoorder Jan
van Deinzen uitstekend in bedwang
hield en hem zelfs nog een keer dolde
19
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Achterste rij v.l.n.r. Johannes Meinsma, Julius de Jong, Klaas Gelt de Graaf, Auke B
Middelste rij v.l.n.r. Durk Tuinenga, Gerrit Kooistra, Henk Wobbema (keeperstrainer), Ron de Boer (h
Voorste rij v.l.n.r. Sjoerd Zijlstra, Andries Zijlstra, Wietse de Jong, Atze. F. de
Op de foto ontbreken: Egbert Douma, Peter H
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ke Barske, Halbe Mossel, Anthony Veendorp, Rene de Bruin en Harm Jan Wiersma
er (hoofdtrainer), Klaas Mossel (elftalleider), Martijn Jolink, Klaas Rense Wiersma en Arjen Hoekstra.
F. de Boer, Foppe M. de Haan, Gerrit Mossel, Johannes Visser en Klaas Sipma.
ter Hekstra, Gerrit de Jong en Gerlof Leijstra.
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door hem te “poorten”. Zanger Oscar
Harris scoorde met een streep een
beauty voor de gasten. De wedstrijd
werd uitstekend geleid door scheidsrechter Jan Dolstra.
De heer Delgrosso bleef ook voor het
nieuwe seizoen ‘86/’87 hoofdtrainer.
Voor mijn werk vertrok ik voor een half
jaar naar de Sinaï. Voor de senioren elftallen verliep de competitie niet zo
goed. Kon een jaar eerder degradatie
maar net worden afgewend, wat al een
voorteken was, dit seizoen degradeerde
Oostergo 1 samen met Minnertsga.
Zwaagwesteinde werd de kampioen.
Het 1e terug naar de FVB, terug bij af,
een hele kater. De kater werd nog vele
malen groter toen bekend werd dat Johan Knoop en Jos Miedema, zonder voorafgaande mededeling aan
de leiding, hun (mede) verantwoordelijkheid niet namen, doch
“het zinkende schip” Oostergo
verlieten en overschrijving aanvroegen naar “het grote” Buitenpost. Voor mij en vele anderen
was dat toen een onbegrijpelijke
en niet te verteren beslissing. Ook
Oostergo 2 kon het niet bolwerken en degradeerde jammerlijk samen met Anjum 2. De malaise
was compleet, maar trainer Delgrosso en leider Bertus Vissia liepen niet weg voor hun moeilijke
taak en verantwoordelijkheid.
Schijnbaar was de animo bij de
dames ook wat geslonken, want
tijdens de winterstop van het seizoen ‘86/’87 werden de dames 1
teruggetrokken en werd er alleen
nog door een dames 2 team aan de
competitie deelgenomen. Zoals bijna
gewoonlijk waren de prestaties van de
pupillen teams, nu ook met F-pupillen,
weer uitstekend. Met een aantal nieuwe
jeugdspelers bij de 1e selectie werd er
aan het nieuwe seizoen begonnen. Jan
Dolstra verzorgde de eerste trainingen
en was tevens de nieuwe jeugdtrainer
geworden. De verwachtingen waren
hooggespannen. Kon het verloren gegane terrein direct weer worden teruggewonnen?? Al snel werd duidelijk dat
22
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Oostergo 1 wederom een moeilijk seizoen tegemoet ging. In de winterstop
stond Oostergo mee onderaan. Trainer
Delgrosso gaf aan dat hij Oostergo aan
het einde van het seizoen ging verruilen
voor Kootstertille. Was het toeval dat
Oostergo later met 1-5 de uitwedstrijd
bij Kootstertille zou winnen? Toeval of
niet, Oostergo pakte na de winterstop
de nodige punten. Zo ook in de thuiswedstrijd tegen AVC 4 - 2 en in de uitwedstrijd tegen Suameer, de latere degradanten. Ergens in de tweede helft
van die wedstrijd, waarin ik met een
stijve nek rondliep en “voor de keutel te
duur was” (wissel liep al warm), scoorde ik toch nog de 0-2. Ik had de bal met
de hand meegenomen, doch dit was

niet gezien door scheidsrechter Tadema
uit Leeuwarden. Hij kende de goal toe.
De laatste man van Suameer reageerde
fel op de scheidsrechter en zei dat ik
hands had gemaakt. Hij sommeerde
zijn grensrechter om alsnog de vlag op
te steken en dit gebeurde ook. De
scheidsrechter raadpleegde de grensrechter en die zei dat ik buitenspel had
gestaan. De scheidsrechter, die ik kende
als kerkgenoot van de kerk in Leeuwarden (toen onze woonplaats), die mede
op mijn (eerlijke en onschuldige donke-

re) scheve kop afging, hield het hoofd
koel (en wel recht) en was resoluut en
bleef bij zijn beslissing: doelpunt. De
rapen waren gaar en de wedstrijd werd
gestaakt. De bond bestrafte Suameer.
Het restant van de wedstrijd (18 minuten) werd later, thuis in Ee, uitgespeeld.
De punten bleven gelukkig thuis! De
laatste wedstrijd was thuis tegen Hardegarijp. Hardegarijp was reeds kampioen
en wij nog niet geheel veilig. Er moesten
dus “koste wat koste” één of meer punten gepakt worden. Oostergo haalde alles uit de kast om dit te realiseren. De
toen nog in Ee wonende eredivisie
scheidsrechter Jan Dolstra trad deze
middag op als grensrechter van Oostergo. De scheidsrechter was schijnbaar
zeer onder de indruk van het feit
dat Jan Dolstra (zie foto) de vlag
hanteerde, want bij het minste of
geringste vlagsignaal werd dit
door hem steevast overgenomen,
dit soms tot ergernis van alles en
iedereen wat Hardegarijp was.
Hardegarijp was deze zonnige zaterdag zeker niet naar Ee gekomen
om de punten weg te geven. Mede
door het toedoen van Dolstra die,
door zijn consequente manier van
vlaggen, veel respect genoot van
de scheidsrechter en door een
streep van een goal van de jonge
nieuweling Gerrit Mossel, wonnen
wij de wedstrijd met 2-1 en handhaafden wij ons ternauwernood in
de 1e klasse FVB. Het uitstekende
vlaggen van Jan Dolstra was
schijnbaar bij de grote bond niet
onopgemerkt gebleven. Een aantal
jaren later werd Jan Dolstra namelijk
internationaal grensrechter, met als
hoogtepunt het vlaggen tijdens het WK
toernooi in Amerika in 1994. Na afloop
zongen wij voor Delgrosso in de kleedkamer dat wij door dit resultaat het
nieuwe seizoen toch tegen Kootstertille,
zijn nieuwe club, zouden spelen, iets
wat in de winterstop door bijna niemand meer voor mogelijk was gehouden. Delgrosso schreef later in het
clubblad dat de drie jaar bij Oostergo
voor hem persoonlijk toch wel zeer
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moeizame jaren waren geweest. Bij zijn
aanstelling was hij in de veronderstelling dat er nog wel enige rek in de spelersgroep zat. Meerdere redenen, onder
andere langdurige blessures, het stoppen of het lager gaan spelen van sommige spelers, verhuizingen, overschrijvingen, schorsingen en het feit dat er
over het algemeen een te lage trainingsopkomst was, waren hier mede de oorzaak van dat er niet meer in zat: “over
en sluiten maar”. De toenmalige voorzitter van Oostergo, de heer Johannes
Reitsma, memoreerde tijdens het afscheid van trainer Delgrosso dat er, ondanks de resultaten, toch zeer prettig
was samengewerkt en dat er in de drie
jaar een zekere band was ontstaan. Ook
Bertus Vissia nam afscheid als leider
(lijder) van Oostergo 1. Oostergo 2 had
zich knap hersteld van de eerdere degradatie en werd verdienstelijk tweede
achter kampioen De Lauwers. Het 2e
scoorde maar liefst 94 goals in 22 wedstrijden!! Nou en dan mogen de super
resultaten van de “goudploeg” zeker niet
onvermeld blijven. De E-pupillen wonnen, met onder andere Arjen Hoekstra,
Gerlof Leystra en Gerrit de Jong, van de
130 deelnemende ploegen aan het bekertoernooi, de Friesland Cup. Tevens
werden zij nog zaalvoetbal-, najaarsen voorjaarskampioen. Totaal werden in
deze vier competities 345 doelpunten
gescoord en kregen zij maar 26 goals tegen. Een fantastische prestatie van een
team van zo een kleine vereniging, dat
mede te danken was aan de inzet van de
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trainers Geert en Jelle de Jong en de leiders Sjoerd de Vries en Johan Knoop.
Johan geweldig dat je de vereniging
toch nog op deze manier bleef steunen
ondanks je overschrijving naar Buitenpost. De dames 2 hadden niet echt een
geweldig seizoen en werden ook niet
meer ingeschreven voor de nieuwe
competitie. Oostergo had na een aantal
uitstekende jaren geen damesteam
meer. Voor de Oostergo dames gaat het
motto op: opkomen, blinken en verzinken, maar wel met mooie herinneringen aan de succesvolle voorbije jaren.
Voor het nieuwe seizoen ‘88/’89 werd de
heer Jaap van Kammen als hoofdtrainer
aangesteld. Tjeerd Tanja werd de nieuwe leider. Ook zij konden het tij voor
wat betreft Oostergo 1 niet keren. Oostergo bleef onderaan bungelen in de 1e
klasse FVB, maar wist zich wel ruim te
handhaven ten koste van de degradant

GSVV, doch maar nipt ten koste van
Kootstertille. Het was een nek aan nek
race tegen degradatie, maar ja het Kootstertille van trainer Delgrosso ..…. degradeerde uiteindelijk. Trynwâldster
Boys werd de terechte kampioen. Wel
werden het 2e en het 3e kampioen. Deze laatste resultaten lagen niet zozeer
aan de kwaliteiten van de trainer, want
hij hekelde immers altijd de lage trainingsopkomst van vooral de spelers van
deze twee teams. Ook Koos Schreiber
kreeg er van de trainer regelmatig van
langs omdat hij te vaak op vakantie
ging. Later zou Koos voor zes jaar op
vakantie gaan en ook nu weer is hij met
zijn gezin voor een grote werkvakantie
naar Aruba vertrokken. De B-junioren
met onder andere Foppe Marten de
Haan, Klaas Sipma, Atze F. de Boer en
Durk Tuinenga werden, evenals de D1
en de D2, kampioen (zie foto’s). Voor
het seizoen ‘89/’90 had ik mij laten
overschrijven naar Hardegarijp, waar
wij inmiddels woonden. Ik kon het, na
bijna 25 jaar Oostergo, bij deze trainer/
goochelaar niet meer opbrengen om altijd naar Ee te blijven reizen en wilde bij
Hardegarijp rustig gaan afbouwen. Ook
Peter Braaksma en Oane Geert Krol
vertrokken (uit onvrede?) bij Oostergo.
Trainer Van Kammen bleef, maar de resultaten van Oostergo 1 bleven uit.
Oostergo 1 bungelde onderaan in de
kelder van de 1e klasse en bleef vechten
tegen degradatie tegen de uiteindelijke
degradanten V en V ’68 en de caféploeg
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Cambuur ‘69. Minnertsga werd de
kampioen. Het 2e eindigde verdienstelijk in de subtop en het 3e werd weer
kampioen. Klasse. Trainer Van Kammen
vertrok naar Veenwouden en werd opgevolgd door een oude bekende. Succestrainer Keimpe Wijbenga was wederom bij Oostergo als hoofdtrainer aangesteld en op hem rustte nu de moeilijke taak, om weer samen met leider Bertus Vissia, Oostergo 1 naar de nieuw op
te richten hoofdklasse FVB te leiden.
Nu zijn er een aantal mensen met name
genoemd die als vrijwilligers bij Oostergo de zaken draaiende houden of hebben gehouden, maar ook degenen die
niet genoemd zijn en die ook heel veel
werk binnen de vereniging hebben verricht, of nog verrichtten, natuurlijk heel
hartelijk dank voor jullie inbreng. Een
aantal genoemden zijn ons helaas, soms
zeer plotseling, te vroeg ontvallen. Laten wij hen in dierbare herinnering blijven gedenken in alles wat zij voor onze
vereniging Oostergo hebben gedaan.
Wat zou een vereniging zijn zonder vrijwilligers en stille werkers op de achter24
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grond. Ik denk hierbij vooral aan bestuur, trainers, leiders, consuls en spelers, maar ook aan ouders/chauffeurs,
donateurs, kaartverkopers, leden, (niet
genoemden) en natuurlijk de kantinebeheerders en personeel. Wat is het
heerlijk om met z’n allen een biertje te
kunnen drinken in de eigen kantine. Na
jaren van dwarsbomen door de gemeente, werd gelukkig eindelijk een
vergunning afgegeven om ook zwak alcoholische drank te schenken in de kantine. De kantine is meer dan alleen een
plaats waar je elkaar voor en na de trainingen en wedstrijden ontmoet. Het
heeft een plaats in het gewone sociale
leven en daar hoort op z’n tijd namelijk
ook een lekkere goudgele rakker bij, zij
het met mate, want sport en overmatig
gebruik van alcoholhoudende drank
gaan namelijk niet samen!! Ook buiten
het voetballen gebeurd er het nodige
binnen de vereniging. Om de kas gezond te krijgen of te houden of om deze
te spekken worden er regelmatig koek/
cake-, bloemen- en met oud en nieuw
oliebollenacties gehouden. De zoge-

naamde sponsorloop wordt met succes
geïntroduceerd. Alle spelende leden
moeten dan natuurlijk wel hun steentje
bijdragen. Sinds een aantal jaren zijn er
ook de balsponsors die garant staan
voor een wedstrijdbal bij een thuiswedstrijd van het 1e. Er wordt aan de Grote
Clubactie meegedaan. En wat zou de
vereniging zijn zonder een hoofd- en
een subsponsor en alle anderen die hun
naam op de één of andere manier aan
de vereniging geven. Allemaal manieren
en activiteiten om je betrokkenheid bij
de vereniging te tonen en die de saamhorigheid alleen maar versterken. Oostergo veel succes voor de toekomst!
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De jaren ‘90 door Klaas G. de Graaf & Durk Tuinenga
Begin jaren ’90 kwam Keimpe Wijbenga
voor een 2e periode terug naar Oostergo. Bij een slotavond van het seizoen
’89/’90 weet Wijbenga in een geëmotioneerde toespraak Bertus Vissia over te
halen om weer als elftalleider bij het
vlaggenschip te fungeren. Dit onder het
motto dat elk schip een goede kapitein
nodig heeft. De eerste trainingen onder
Wijbenga waren altijd memorabel. Hij
had dan altijd een loodzwaar circuit van
10 onderdelen uitgezet. Dat leidde altijd
weer tot veel hilariteit onder aanwezige
supporters aan de zijlijn. Onderdelen als
touwtjespringen werden hierbij geïntroduceerd. Het bestuur sprak destijds zijn
veto uit over de door Wijbenga gevraagde zandzakjes. De resultaten onder deze
voormalige succestrainer waren in deze
3 jaar matig en regelmatig werd er tegen
degradatie gevochten. Deze degradatie
werd veelal voorkomen door werklust
en veel inzet. We kunnen ons nog herinneren dat A.G. Krol nog eens werd overgehaald om als laatste man degradatie te
voorkomen. Dit gebeurde op de welbekende manier, van dik hout zaagt men
planken.
Na 3 jaar werd aan de spelersgroep ge-

vraagd of er ook een nieuw gezicht voor
de groep moest, de spelersgroep gaf aan
dit graag te willen. Dit ondanks dat het
bestuur wel verder wilde. De wens van
de spelersgroep gaf toen de doorslag, dit
tot teleurstelling van Wijbenga. Een van
de hoogtepunten van deze 3 jaar was
een weekendje Ameland met de selectie.
De overwegend jonge spelersgroep
kreeg nog wijze levenslessen van echtpaar Marten en Corrie van Kammen.
Niet geheel toevallig liep de caravan van
Atze F. de Boer en Willem Mossel schade
op. Toenmalige keeper Anthony de
Graaf en verdediger Johan Miedema waren toen een echte twee eenheid, vooral
als de bierkraan in zicht kwam. Opmerkelijk, omdat de nauwe samenwerking
in het veld niet altijd gladjes verliep.
Het bestuur stelde vervolgens Piet Bosma uit Zwagerbosch aan als nieuwe trainer. Auke Veenstra werd de nieuwe elftalleider. Bosma was een goede coach en
behaalde uitstekende resultaten bij Oostergo. In zijn 1ste seizoen werd de 3de
plaats behaald. De trainingen bij Bosma
kenmerkten zich o.a. door een lange
warming up, waarin de skeane bal, brede bal werd geïntroduceerd. Voormalig

voorzitter M.P. Prins was in dat seizoen
back. Melle spiegelde zich aan voormalig Parma verdediger Antonio Bernarivo,
die befaamd was om z’n rushes langs de
zijlijn. Ook M.P.P. stoomde regelmatig
op naar voren om te penetreren in de
vijandelijke zones. Het hele team stond
klaar om Melle alleen voor de keeper te
krijgen, helaas is dit er niet vaak van gekomen.
Het 2de jaar onder Bosma werden we
kampioen van de 1ste klas F.V.B. Vanuit
de junioren werden Arjen Hoekstra en
Gerlof Leijstra bij de selectie gehaald.
Cruciaal was de gewonnen wedstrijd tegen Ternaard in Ee op paasmaandag.
Ternaard was het hele seizoen koploper
maar kregen in die wedstrijd een 2-0 nederlaag aan de broek. De ambiance was
tijdens deze wedstrijd fantastisch, met
veel toeschouwers. Later dat seizoen
werden we in Drogeham kampioen. Een
speler die belangrijk was in de Bosma
jaren, was Jan Geert Nutma. Door zijn
snelheid en grilligheid was hij levensgevaarlijk en dreef hij veel vijandelijke defensies tot wanhoop. Helaas stopte hij
na het kampioenschap (zie foto).
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Om gezondheidsredenen stopte Bosma
na dit seizoen, hij werd opgevolgd door
onze voormalige jeugdtrainer Teun
Teitsma. Hij kwam van Be Quick 2. Hij
nam ook een aantal spelers mee te weten: Haico Hoekstra, Theo v/d Meij en
Eeltje Wiersma. Dit zorgde voor een
nieuwe kwaliteitsimpuls. Mede op verzoek van de spelers keerde Klaas de
Jong tijdens Teun z’n bewind terug als
leider. In het 1ste seizoen werden we
2de wat promotie opleverde vanuit de
hoofdklas F.V.B. naar de 3de klas
K.N.V.B. De F.V.B. hield dat jaar op te
bestaan. Het 2de seizoen onder Teun
eindigde dramatisch. Het hele seizoen
stonden we bovenaan, met nog 2 wedstrijden te gaan was er 1 punt nodig om
kampioen te worden. De druk bleek te
groot, zowel thuis tegen Veenhuizen als
uit tegen Anjum werd verloren. Waarna
de beslissingswedstrijd tegen Grijpskerk
in Kollum volgde. In dit team van
Grijpskerk zat ook de huidige Oostergo
trainer Ron de Boer (Ron bedankt). Er
werd in de slotfase met 2-1 verloren.
Tijdens deze wedstrijd heeft Oostergo
kansen gehad om zelf te scoren. O.a.
onze huidige leider Klaas Mossel zal
zich dit nog herinneren. Na afloop van
deze wedstrijd werd er menig traantje
weggepinkt in de Oostergo dug out. Wij
herinneren ons deze seizoenen als gezellig, de sfeer was uitstekend. Ook de
kantine vierde hoogtij dagen. Deze
werd bestierd door de moeder aller
kantine beheersters, tante Jel. De 3e
helft en andere nasessies, duurden vaak
tot in de laatste uurtjes. Bij de Chinees
in Buitenpost werd afscheid genomen
van Teun en Klaas. Teun had helaas niet
alle vereiste diploma’s om ons langer te
trainen. Tijdens Teun zijn trainerschap,
heeft Piet Bosma nog een tijdje waargenomen in verband met een ernstig auto-ongeluk van Teun op de Wâlddijk.
Terugkijkend in 2004 kunnen we wel
zeggen dat in de 2 jaar onder Teun T.
het sterkste Oostergo van de afgelopen
18 jaar in het veld stond. Zowel kwalitatief als in de breedte. Zo werd Drachtster Boys een keer in een bekerwedstrijd
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tot de rust op 0-0 gehouden.
Na Teun kwam de in de regio zeer succesvolle trainer Sije Heidstra naar Oostergo. Heidstra had al successen behaald
met o.a. Buitenpost en Be Quick. Als
leidersduo traden Johan en Renny Miedema aan. Het eerste seizoen onder
Heidstra hebben we bijna geheel bovenaan gestaan. In de laatste 3 wedstrijden
kan het kampioenschap veilig worden
gesteld tegen de directe concurrenten
Holwierde, De Heracliden en de Lauwers. In de wedstrijden tegen Holwierde
en de Heracliden werd een hoog niveau
gehaald en deze werden beide gewonnen. In de laatste wedstrijd tegen nummer 2 was een gelijkspel voldoende
voor het kampioenschap. De spanning
liep hoog op omdat stersteler Arjen
Hoekstra (licht)geblesseerd was en
topscoorder Durk Tuinenga de laatste
training voor de Lauwers zijn enkelbanden scheurde. Samen met trainer Heidstra is toen donderdagavond laat na de
training dokter Brons uit Metslawier
nog met een bezoek vereerd, ondanks
dat Heidstra al was doorgedrongen tot
in de spreekkamer, om daar druk uit te
oefenen, kwam er geen groen licht van
Dr. Brons.
De wedstrijd in Warfstermolen werd
met 3-1 gewonnen. A.F. de Boer, Sjoerd
Talstra en Arjen Hoekstra maakten de
doelpunten. Na deze wedstrijd was er
een groot feest in de kantine “oan ’e Line”. In de provinciale pers werd uitge-

breid bericht over dit kampioenschap,
met koppen als: Oostergo kan nu de
druk wel aan! In het seizoen erop betekende dit het debuut in de 2e klas. Arjen Hoekstra verliet onze club voor een
sportieve verbetering bij Harkemase
Boys. Helaas werd het seizoen in de 2e
klas geen succes. Ondanks enkele goede
wedstrijden waaronder de uitwedstrijd
in Dokkum tegen Be Quick en de thuiswedstrijd tegen Buitenpost degradeerden we via de nacompetitie. Voor de 2e
klasse was onze selectie te smal. Hierdoor werden jonge jongens als Wietee
de Jong en Eelke Idsardi al in een vroeg
stadium voor de leeuwen gegooid. Wat
velen nog jaren hebben moeten aanhoren over ons 2e klasseschap, is dat voormalig goalie A.G. de Graaf in de thuiswedstrijd tegen Trynwâldster Boys een
bal in de winkelhaak deponeerde. In de
uitwedstrijd tegen Viboa in Winsum
was de degradatie dit seizoen een feit.
Zoals wel vaker na een degradatie volgde daarop weer een moeilijk seizoen.
Met hangen en wurgen werd degradatie
voorkomen. Na dit seizoen stopte Heidstra definitief als trainer met een afscheidswedstrijd in Ee. Heidstra heeft
niet alleen in sportief opzicht bijgedragen aan V.V. Oostergo, maar ook op het
sponsorvlak zorgde de koopman uit de
Westerein voor de nodige exposure. Dit
onder meer door de gebroeders van
Dellen als hoofdsponsor te vinden. Ondermeer hierdoor kon een hele nieuwe
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kledinglijn worden opgezet. Heidstra
werd opgevolgd door z’n dorpsgenoot
Jacob Postma. Ondanks de terugkeer
van 3 verloren zonen in de selectie
(Durk, Arjen en Gerlof) vielen de resultaten vies tegen. Via de nacompetitie
werd tegen Minnertsga het vege lijf gered. Thuis moest good old Renze de
Jong er nog aan te pas komen om Oostergo een krappe 1-0 overwinning te
bezorgen.
De jaren erna werden de prestaties in de
3e klas beter. Zonder al te veel uitschieters groeiden we uit tot een stabiele
subtopper. Dit resulteerde in twee 4e
plaatsen. Een nieuwe generatie jeugdspelers maakte z’n opwachting. Jacob
Postma gaf Johannes Visser, Sjoerd Zijlstra en Gerrit Kooistra de kans om zich
te bewijzen. Ook Halbe Mossel keerde
terug naar Oostergo na een uitstapje bij
Cambuur. Halbe kon niet echt aarden
in de grote stad. Op het platteland tussen Oostrum en Ee heeft hij hier min-
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der problemen mee. Elftalleiders onder
Jacob waren voormalig 1e elftal spelers
Klaas Mossel en Peter Braaksma. Klaas
is ook dit seizoen weer leider van ons
vlaggenschip, dit voor het 5e achtereenvolgende jaar. Het seizoen 2003/2004
diende zich aan en opnieuw werd er een
trainer uit “de Westereen” gehaald, te
weten Sije Visser. Dit betekende een ware cultuurschok. De discipline werd
aangehaald. De selectiespelers werden
opgeschrikt door een stapel A4-tjes,
waarin de regels voor het komende seizoen werden opgesomd. De soep werd
echter niet zo heet gegeten als hij werd
opgediend. Er werd met veel bezieling
gewerkt aan de conditie en voor de winterstop waren de prestaties uitstekend.
Na de winterstop sloop de welbekende
wisselvalligheid in de ploeg. Dit vooral
door een matige trainingsopkomst en
een gebrek aan scherpte en kwaliteit.
Helaas besloot Sije om persoonlijke redenen er mee op te houden na 1 sei-

zoen. Wegens drukke werkzaamheden
kan hij het voetbal er niet meer bij hebben.
Voor het komende seizoen ziet het er
echter redelijk goed uit! De nieuwe trainer werd zoals eerder al vermeld uit de
verre provincie Groningen aangetrokken. Zijn naam is Ron de Boer. Gerrit
de Jong en Anthony Veendorp zijn weer
terug op het oude nest. Met deze kwaliteitsimpuls hopen we opnieuw op een
plaatsje in de subtop. We verheugen ons
weer op derby’s tegen Buitenpost en Be
Quick, maar helaas zal er dit jaar geen
derby van de kolken plaatsvinden. Samenvattend kunnen we zeggen dat we
trots mogen zijn dat we als kleine vereniging al een aantal jaren een stabiele
3e klasser zijn!
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Supportersvereniging V.V. Oostergo
Mede door de grote opkomst tijdens de
viering van het 20-jarige jubileum van
de Supportersvereniging V.V. Oostergo,
mag geconcludeerd worden dat deze
vereniging nog altijd volop in beweging.
In ieder geval organiseert de Supportersvereniging eenmaal per seizoen een
activiteit voor haar leden. Dit seizoen is

dit naast het koude buffet een voetbaltoernooi geweest, waarbij de pupillen
en junioren het op moesten nemen tegen hun vaders en moeders (zie foto).
Dit evenement dat gehouden werd op
zaterdag 29 mei 2004 was uiterst geslaagd, mede door het schitterende
weer. Ter afsluiting van deze dag was er
doorde Supportersvereniging V.V. Oostergo een barbecue met overheerlijk

vlees geregeld.
Zoals u kunt lezen is een lidmaatschap
bij de Supportersvereniging Oostergo
ten zeerste aan te raden als u van gezelligheid houdt. U kunt zich hiervoor
wenden tot de secretaris van de supportersvereniging.

Vriendenclub V.V. Oostergo
Het afgelopen seizoen heeft de
Vriendenclub V.V. Oostergo zich zeer
rustig gehouden. Er zijn geen projecten
gerealiseerd, waardoor de kas inmiddels behoorlijk is gevuld. Dit betekent
niet dat het doel van deze club is om
alleen maar te sparen, maar toch zeker
wel om de V.V. Oostergo op bepaalde
gebieden te ondersteunen.
Op dit moment telt de Vriendenclub 70
vrienden. Deze vrienden hebben allemaal de mogelijkheid voorstellen in te

leveren bij het bestuur, die vervolgens
ter goedkeuring zullen worden voorgelegd aan alle vrienden. Wanneer een bepaald project gekozen wordt, zal deze
bij voorkeur door vrijwilligers worden
uitgevoerd.
Nu de Vriendenclub de afgelopen periode niets heeft ondernomen, zegt niet
dat zij niet bezig is. Actueel binnen de
vereniging is de realisatie van extra verlichting rond het trainingsveld. De
Vriendenclub weet dat dit de nodige

kosten met zich mee zal brengen en kan
wellicht hier een (financiële) bijdrage
leveren.
U zult begrijpen dat de V.V. Oostergo
naast de kosten van deze extra verlichting ook genoeg andere kleine kosten
heeft. Om hierbij de V.V. Oostergo te
kunnen steunen, kunt u zich als vriend
aanmelden bij de secretaris van de
vriendenclub, tel. 0511-408005.
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Sponsoring van V.V. Oostergo
Zoals in principe bij elke vereniging
kan ook V.V. Oostergo niet zonder de
steun van haar sponsors. Mede door
deze steun kunnen de leden tegen een
lage contributie de voetbalsport (blijven) beoefenen.
De steun van de sponsor kan van financiële aard zijn, maar kan ook in de
vorm van goederen in natura zijn. Het
verrichten van bepaalde diensten behoort ook tot de mogelijkheden. Hiertegenover verplicht V.V. Oostergo zich
tot het maken van reclame voor de

sponsor, op de manieren zoals onderling is afgesproken. Om dit te kunnen
realiseren zijn er diverse mogelijkheden,
maar dit is uiteraard afhankelijk van het
soort sponsorschap dat gekozen wordt.
Dat V.V. Oostergo een prima middel is
voor bedrijven om hun naamsbekendheid in de regio te vergroten, blijkt wel
uit de grote herkenbaarheid van de vereniging. Naast het spelen van het eerste
team op een goed niveau, zaterdag 3e
klasse B, valt zij ook op door haar eigen
kledinglijn. Deze kledinglijn, die geïntroduceerd is in het seizoen 1998/1999,

wordt o.a. gevormd door het tenue, bestaande uit een roodgeel shirt, een
zwartgele broek en roodgele sokken.
Verder heeft de vereniging sporttassen,
trainingspakken en coachjassen in de
eigen kledinglijn. Hiernaast speelt V.V.
Oostergo in vergelijking met de verenigingen in de regio op een zeer hoog niveau.
Dit betekent dat zij door de media ook
meer aandacht zal krijgen dan haar
buurtgenoten.

Sponsormogelijkheden bij V.V. Oostergo
Algemene sponsoring
Naast het hoofd- en subsponsorschap
kan V.V. Oostergo haar sponsors de volgende sponsormogelijkheden aanbieden:

Advertenties
V.V. Oostergo kent diverse uitgaven,
waarin geadverteerd kan worden. Een
advertentie kan geplaatst worden in de
volgende bladen:

•
•
•
•

• Presentatiegids (1 keer per seizoen in
een oplage van 500 exemplaren)
• Clubblad “Meielkoar Ien” (6 keer per
seizoen in een oplage van 400 exemplaren)
• Programmablad “De Inswinger” (bij
alle thuiswedstrijden van het eerste
elftal in een oplage van 100 exemplaren)

Sponsoring van activiteiten
Reclameborden langs het hoofdveld
Bedrijfsvlag langs het hoofdveld
Lidmaatschap van Vriendenclub V.V.
Oostergo
• Sponsoring van wedstrijdbal
• Sponsoring seizoenkaarten
Kledingsponsoring
Naast de wedstrijdkleding van V.V. Oostergo 1, kan de volgende kleding gesponsord worden:
•
•
•
•

Tenues
Sporttassen
Coachjassen
Overige

Alle informatie omtrent sponsoring bij
onze club kunt u verkrijgen bij het secretariaat van de sponsorcommissie tel.
0519-518334

30

Internet V.V. Oostergo
Sinds oktober 2003 heeft de V.V. Oostergo de beschikking over een eigen
website. Op deze website kan het laatste
nieuws gevonden worden, alsmede selecties, trainers, leiders, wedstrijdschema’s et cetera. Hiernaast biedt de vereniging haar sponsors de mogelijkheid
een link te plaatsen welke leidt naar de
eigen website van de sponsor.
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Vrijwilligers V.V. Oostergo

Voorzitter Wieger Sikkema (midden) met de Consuls Oane Visser (rechts) en Eabele Talstra (links)

Bezoek de website van V.V. Oostergo!
www.vvoostergo.nl
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Drukker

onder druk

Gister brengen. Vandaag klaar. Morgen halen.
De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit is groot,
de tijdsmarge voor de levering meestal klein.
Het hoofd in de schoot leggen? Beter Ben bellen.
Die laat niet over zich heen walsen, maar gaat er plat voor. Organiseren dus.
Alles op een rij. Want pre-press met precisie is het halve werk.
Vakmanschap en flexibiliteit vormen de stuwende kracht, humor is de smeerolie.
Alles loopt als een trein.
Waar zouden we zijn zonder Rekladruk?

Rekladruk, Giekerk (058) 2562877
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Competitie-indeling V.V. Oostergo 1
V.V. Oostergo is voor het seizoen 2004/2005 wederom ingedeeld in de zaterdag 3e klasse B. In deze klasse zal zij om een goede
eindklassering strijden met de hieronder vermelde verenigingen.
Be Quick Dokkum

Sportpark Tolhûspark, Tolhuispark 3 te Dokkum
Opgericht 22-8-1937
Clubkleuren: blauw en geel
Sportpark It Gryn, Ieleane 1 te Stiens
Opgericht 11-2-1966
Clubkleuren: zwart en geel
Sportpark De Swadde, Jeltingalaan 80 te Buitenpost
Opgericht 1-5-1942
Clubkleuren: blauw en wit
Sportpark It Hagehiem, Efterwei 20 te Rottevalle
Opgericht 23-5-1973
Clubkleuren: zwart en blauw
Sportpark De Boskfinnen, Vlaslaan 28 te Beetsterzwaag
Opgericht 14-5-1931
Clubkleuren: rood en wit
Sportpark De Kemphaan, Leeuwerikstraat 2 te Veenwouden
Opgericht 15-8-1947
Clubkleuren: blauw en wit
Sportpark It Bikkelân, It Bikkelân 13 te Hallum
Opgericht 1-6-1991
Clubkleuren: rood, geel en zwart
Sportpark De Holten, Hoornweg 40B te Marum
Opgericht 25-5-1945
Clubkleuren: zwart en geel
Sportpark De Sportfinne, Fjildleane 14 te Minnertsga
Opgericht 6-12-1966
Clubkleuren: blauw en wit
Sportpark Kaetsjemuoilan, v. Haersmasingel 40 te Oenkerk
Opgericht 28-2-1959
Clubkleuren: zwart en geel
Sportpark De Nije Anwas, v. Egmondstraat 28A te Oudebildtzijl.
Opgericht 11-5-1967
Clubkleuren: zwart en geel

C.S.L.

Buitenpost

Rottevalle

De Sweach

S.C. Veenwouden

Wykels Hallum

Marum

Minnertsga

Trynwâldster Boys

Ouwe Syl

Speeldata V.V. Oostergo 1
4-9-2004

Oostergo 1

-

Rottevalle 1

14.30 uur

13-11-2004

Oostergo 1

20-11-2004

Trynwâldster Boys 1 -

11-9-2004

Geen wedstrijd inzake viering 40 jarig jubileum.

18-9-2004

Oostergo 1

-

Ouwe Syl 1

14.30 uur

27-11-2004

Beker/inhaal

25-9-2004

Buitenpost 1

-

Oostergo 1

14.30 uur

4-12-2004

Rottevalle 1

-

De Sweach 1

14.30 uur

Oostergo 1

14.30 uur

-

Oostergo 1

14.30 uur

-

C.S.L. 1

14.30 uur

2-10-2004

Oostergo 1

-

Minnertsga 1

14.30 uur

11-12-2004

Oostergo 1

9-10-2004

Veenwouden 1

-

Oostergo 1

14.30 uur

18-12-2004

Beker/inhaal

25-12-2004

Winterstop t/m zaterdag 15 januari 2005.

14.30 uur

16-10-2004

Beker/inhaal

23-10-2004

Oostergo 1

-

Wykels Hallum 1

30-10-2004

Marum 1

-

Oostergo 1

14.30 uur

6-11-2004

Oostergo 1

-

Be Quick Dokkum 1

14.30 uur
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SPONSOROVERZICHT V.V. OOSTERGO
Hoofdsponsor
Assurantiën Adviesbureau Klaas van Dellen

Dokkum

Subsponsor
Aannemersbedrijf V.O.F. A. Ferwerda

Ee

Kledingsponsors

Birdaard

De Jong Sanitair en Tegelspecialist

Damwoude

Jurjen van Kammen Metalen en Autosloperij

Dokkum

Y. van Kammen Tentenverhuur Catering

Oosternijkerk

Fa. Keizer Autodemontagebedrijf

Westergeest

Meubelmakerij Kingma

Engwierum

Kooyenga Consultancy

Dokkum

Assurantiën Adviesbureau Klaas van Dellen

Dokkum

Leeuwarder Courant (Friese Pers)

Leeuwarden

Aannemersbedrijf V.O.F. A. Ferwerda

Ee

L.H.K. Lastechniek

Stroobos

Café-Restaurant Wadpaviljoen “Het Pierenend”

Lauwersoog

Autobedrijf Lijzenga

Damwoude

Radio Talsma Electro World

Dokkum/Zwaagwesteinde

Spar Supermarkt Louwsma

Ee

Rabobank Noordoost Friesland

Ee/Anjum/Damwoude

Van der Meij Autobedrijf

Ferwerd

Wilman’s Boerenwinkel

Engwierum

Meinema Verzekeringen

Ternaard

Schreiber’s Slagerij & Veehandel

Engwierum

Mewo Houtbewerking

Wouterswoude

L. Wiersma Woninginrichting en Textiel

Anjum

Muta Sport

Leeuwarden

I.S.S. Industriële Spuiterij Sipma

Dokkum

Nutma Schilders

Metslawier

Supportersvereniging V.V. Oostergo

Ee

Old Dutch Zalen- en partycentrum

Zwaagwesteinde

Eilard Turkstra, Brood, koek, banket, gebak

Ee

Olivier Vastgoed

Dokkum

Seedyk Geveltechniek, aluminium ramen, deuren en gevels

Buitenpost

Wadpaviljoen “Het Pierenend”

Lauwersoog

Loonbedrijf G. Postma

Westergeest

Pranger Rosier Installatietechniek

Dokkum

Sponsors reclameborden
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Jansma Kunststofkozijnen

Assurantiën Adviesbureau Klaas van Dellen

Dokkum

Present Sportprijzen

Damwoude

Aannemersbedrijf V.O.F. A. Ferwerda

Ee

Raadsma IJzersterk

Dokkum

Ajax Supporters

Ee

Rabobank Noordoost-Friesland

Ee/Anjum/Damwoude

Garage van den Akker Renault

Dokkum

Repos Lettering- en graveertechniek

Dokkum

Amstel/Heineken

Grou

Fa. Robroch Automobiel- en elektrotechnisch bedrijf

Engwierum

ASD

Dokkum

Makelaardij Roos Noordoost-Friesland

Dokkum

Autohandel Twijzel

Twijzel

Schaafsma Brouwer Grafische Bedrijven

Dokkum

Banga Landbouwmechanisatiebedrijf

Ee

Bouwbedrijf Schotanus

Kollumerzwaag

R.R. Boersma - Tulpenkweker – Akkerbouwer

Ee

Slagerij B. Schreiber

Ee

Bowling- en zalencentrum Oostrum

Oostrum

Restaurette Schierzicht

Lauwersoog

De Bruin houtbouw en sierbestrating

Veenwouden

Autobedrijf Sijtsma

Burum

Casalux Keukens

Zwaagwesteinde

Sikma Veevoeders B.V.

Stroobos

Auto Dijk VW/AUDI/SEAT

Dokkum

Sipma Autoschade B.V.

Engwierum

E.J. Evers Formaat Keukens

Kollumerzwaag

S.B.W. Hypotheken, Verzekeringen, Administraties

Kollum/Harkema

Extenso P. Hoekstra, assurantiën en spaaradvies

Kollum

Radio Talsma Electro World

Dokkum/Zwaagwesteinde

Friesch Dagblad

Leeuwarden

Tapijtcentrum Dockum

Dokkum

Friesland Auto’s (P. Hoekstra)

Westergeest

Taxicentrale Noordoost Friesland

Kollumerzwaag

Café Fryslân

Oostrum

Tuincentrum Triemen

Triemen

Bouw- en restauratiebedrijf De Graaf B.V.

Engwierum

Eilard Turkstra Brood, koek, banket en gebak

Ee

De Haan Westerhof Zonwering

Drachten

V.B.B. Transporten

Dokkum

Harms Interieurverzorging

Dokkum

Veenma Mechanisatie

Niawier

Hoek Trans B.V.

Ee

De Vesteijnde Therapie en Trainingscentrum

Zwaagwesteinde

Hoek Agro Import & Export B.V.

Ee

Volume Markt

Anjum

Menno Hoekstra Ambachtelijke Slagerij

Anjum

De Vries & Everts Accountants

Surhuisterveen

Hummel Home City,

Haulerwijk/

Wiepie’s Groentenschuur

Engwierum

Keukens Tegels Sanitair

Drachten/Assen

Wiersma Mode-Textiel-Wonen

Anjum

I.S.S. Industriële Spuiterij Sipma

Dokkum

G. Wijnsma Kunststofkozijnen

Metslawier

Janneke’s Schoonheidssalon

Burum

Wouda Opel

Dokkum
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D. Zijlstra Verhuur

Dokkum

Tapijtcentrum Dockum

Dokkum

P. Zijlstra Loon en Kraanverhuur

Metslawier

EP: Terpstra Elektronica

Dokkum

Newport Blue

Leeuwarden

Eilard Turkstra Brood, koek, banket en gebak

Ee

K. Wijnsma

Leeuwarden

Univé Friesland

Dokkum

Auto- en motorrijschool Van der Veen

Ternaard

E. Vis Grafisch vormgevingsburo

Ee

Sponsors wedstrijdballen
Eilard Turkstra Brood, koek, banket en gebak

Ee

Aannemersbedrijf Visser

Oostrum

Bakkerij Kooistra

Dokkum

Zwart Meesterschoenmakers

Dokkum

Jurjen van Kammen Metalen en Autosloperij

Dokkum

Groepsaccommodatie Boutsma Zathe

Engwierum

Sije Heidstra

Zwaagwesteinde

De Dream

Dokkumer Nieuwe Zijlen

Wormenkwekerij ’t Wjirmke

Ee

De Houtwarf

Ee

Meubelmakerij Kingma

Engwierum

Wadpaviljoen “Het Pierenend”

Lauwersoog

Bouw- en restauratiebedrijf De Graaf B.V.

Engwierum

Olivier Vastgoed

Dokkum

Slagerije B. Schreiber

Ee

Spar Supermarkt W. Louwsma

Ee

Timmer- en Aannemingsbedrijf Auke Ferwerda

Ee

Sponsors en adverteerders programmablad “Inswinger”

Supportersvereniging V.V. Oostergo

Ee

Assurantiën Adviesbureau Klaas van Dellen

Dokkum

Sligro

Drachten

Aannemersbedrijf V.O.F. A. Ferwerda

Ee

Sponsors en adverteerders clubblad “Meielkoar ien”

Aannemersbedrijf Visser

Oostrum

Bouw- en restauratiebedrijf De Graaf B.V.

Engwierum

Assurantiën Adviesbureau Klaas van Dellen

Dokkum

EP: Terpstra Elektronica

Dokkum

Aannemersbedrijf V.O.F. A. Ferwerda

Ee

The Sandy Road Ranch

Ee

AVM Accountants

Dokkum

Extenso Pier Hoekstra, assurantiën en spaaradvies

Kollum

Blokker

Dokkum

Banga B.V. Landbouwmechanisatiebedrijf

Ee

The Sandy Road Ranch

Ee

Spar Supermarkt Louwsma

Ee

Dizzy

Dokkum

Eilard Turkstra Brood, koek, banket en gebak

Ee

Foto Modern

Dokkum

Schreiber’s kwaliteitsslagerijen

Ee

Friesche Vlag

Leeuwarden

Café Fryslân

Oostrum

Café Fryslân

Oostrum

Fa. Robroch Auto- en elektrotechniek

Engwierum

Van der Galiën Elektronica

Damwoude

Spar Supermarkt S. Schreiber

Engwierum

Bouw- en restauratiebedrijf De Graaf B.V.

Engwierum

Kooistra Elektronisch water- en gasfittersbedrijf

Oosternijkerk

Hoek-Agro B.V.

Ee

Meubelmakerij Kingma

Engwierum

Hoek-Trans B.V.

Ee

Coop Compact Rosier

Anjum

Jachthaven Oostmahorn

Oostmahorn

L. Wiersma Woninginrichting en Textiel

Anjum

Doarpshûs de Jister

Ee

Lutine Snackbar

Ee

Meubelmakerij Kingma

Engwierum

Joop Visser Fouragehandel

Engwierum

Kommerie Meubelen

Dokkum

Café restaurant partycentrum Lauwersland

Oudwoude

Spar Supermarkt Louwsma

Ee

Lutine Snackhal

Ee

Nutma Schilders

Metslawier/Hallum

Pel Groenten en Fruit

Engwierum

Raadsma IJzersterk

Dokkum

Rabobank Noordoost Friesland

Ee/Anjum/Damwoude

Fa. Robroch Auto- & elektrotechniek

Engwierum

J. Scheepstra Schildersbedrijf

Niawier

Schreiber’s kwaliteitsslagerijen

Ee

DUC Autobedrijf

Dokkum

Sipma Autoschade B.V.

Engwierum

(S) Print Copieergarage

Dokkum

Automobielbedrijf T.C. Stellema

Dokkum/Bergum

Electro World Talsma

Dokkum/Zwaagwesteinde
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BOUW- EN
RESTAURATIEBEDRIJF

ENGWIERUM
b + u bouw • onderhoud
verbouw • renovatie
specialiteit: restauratie

Bûtendykswei 2
9132 LN Engwierum
Telefoon 0511 40 82 72
Fax 0511 40 85 55

Verhuur van:
- tafels en stoelen
- toiletwagens
- party-benodigdheden
Tevens verzorgen wij:
- koude buffetten
- feestpartijen
Inlichtingen:
tel.: 0519-241177 • bgg 06-15575599
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Hoofdsponsor V.V. Oostergo:
Assurantiën Adviesbureau Klaas van Dellen
Sponsoring, en met name hoofdsponsoring, is noodzakelijk teneinde handhaving op een goed niveau in de huidige klassen te waarborgen en mede hierdoor kan kwalitatieve training en begeleiding geboden worden aan de leden.
Sinds seizoen 1998/1999 heeft de V.V.
Oostergo een overeenkomst tot hoofdsponsoring afgesloten met Assurantiën
Adviesbureau Klaas van Dellen te
Dokkum. Tot onze grote tevredenheid
kunnen wij mededelen dat eigenaar
Klaas van Dellen vorig seizoen wederom zijn handtekening heeft gezet onder
een nieuwe driejarige verbintenis.

Assurantiën Adviesbureau Klaas van
Dellen is opgericht in 1986 door Klaas
van Dellen. Van Dellen werkte destijds,
voordat hij zelfstandig ondernemer
werd, bij accountantskantoor de Hoop
van der Weg (tegenwoordig Acera). Hij
was hier werkzaam als assistent-accountant, voordat hij door ziekte genoodzaakt was een tijdje rust te nemen. Na
hersteld te zijn van deze ziekte, werd hij
gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard
en begon hij zijn eigen adviesbureau.
Door de accountantsachtergrond van
van Dellen bouwde hij in zeer korte tijd
een aanzienlijke klantenkring op.
De cliënten van Assurantiën Adviesbureau Klaas van Dellen kunnen profiteren van de jarenlange ervaring van Van
Dellen in de adviesbranche en, indien
gewenst, van de in de loop der jaren opgedane connecties. Hiertoe behoren o.a.
het gerenommeerde advocatenkantoor
van der Sluis / van der Zee uit Leeuwarden en notariskantoor Germ Huizinga
te Damwoude. Al met al heeft Assurantiën Adviesbureau Klaas van Dellen u
veel te bieden.

Klaas van Dellen heeft toentertijd gekozen onze vereniging te sponsoren, nadat
hij daarvoor jarenlang sponsor was van
Be Quick Dokkum. Het gemoedelijke
en de beleving, dat spreekt van Dellen
aan in onze club. Bovendien is de echtgenote van Van Dellen afkomstig uit Ee
en vinden zij het beide belangrijk de
plaatselijke sport te ondersteunen.

Zoals u kunt lezen in dit artikel, kan Assurantiën Adviesbureau Klaas van Dellen u op vele terreinen van dienst zijn.
Omdat iedereen vroeg of laat te maken
krijgt met de hierboven vermelde diensten/producten, is het aan te bevelen
hierbij te denken aan Assurantiën Adviesbureau Klaas van Dellen. Klaas van
Dellen stuurt u, na een vriendelijk maar
goed gesprek, met veel plezier een gepaste offerte toe. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met Klaas van
Dellen.
Assurantiën Adviesbureau
Klaas van Dellen
De Schans 53
9101 HR DOKKUM
Tel. 0519-296232
E-mail: klaasvandellen@zonnet.nl

De diensten, die Assurantiën Adviesbureau Klaas van Dellen u in eerste instantie zelf kan aanbieden, variëren van
verzekeringen tot het invullen van belastingaangiften. Bij het lezen van verzekeringen moet er niet alleen gedacht
worden aan een auto- en een brandverzekering, maar vooral ook aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering, een
ziekte- en ongevallenverzekering en een
kapitaalverzekering. Natuurlijk kunt u
voor meer specifieke informatie over
deze producten terecht bij Klaas van
Dellen.
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Regiomakelaardij Schut:
Uw tevredenheid is onze goede naam!
Regiomakelaardij Schut
kan meer voor u betekenen.

Wij beseffen heel goed wat u van ons als Register MakelaarTaxateur mag verwachten. Daarom bieden wij standaard een
service, waar u uw voordeel mee kunt doen, zoals:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Uw huis komt in ons fraaie Makelaars magazine
Wij etaleren uw woning op 10 plaatsen in de regio.
Landelijke uitwisseling met collega-makelaar.
Courtage in overleg
Bouwtechnorapport op verzoek van de koper.
Gratis waardebepaling bij overweging verkoop.
Voor aanbod in alle prijsklassen van woonhuizen en
bedrijfsobjecten kunt u onze vernieuwde website bezoeken:

www.regiomakelaardij.nl

Informeert u eens
vrijblijvend wat
wij voor u
kunnen doen.
U bent welkom in
ons kantoor, of
neem zelf contact
met ons op.

Ons huizenaanbod betreft onze regio van het Lauwersmeer
tot Stiens en van Schiermonnikoog tot Burgum,
onze kopers komen uit geheel Nederland
en daarbuiten.

d
w
u
o
r
t
r
e
V dak!
onder

www.regiomakelaardij.nl

● AANKOOP ● VERKOOP ● VERHUUR ● TAXATIES ● WOONHUIZEN ● BEDRIJFSOBJEKTEN ● WIJ VRAGEN WOONHUIZEN IN ALLE PRIJSKLASSEN. ● FAX 0519-220615

Fitness & Beauty
Center Plantinga

MEUBELMAKERIJ
KINGMA

o.a. voor kracht- & hersteltraining,
massagebehandelingen
wij leveren sportverzorgingsartikelen
(bandage-tape-mass.olie)

TATOEAGE
of BEAUTY-PIERCING

ook voor een schitterende

Kersen - Eiken - Mahonie - Esdoorn Essen - Beuken - Grenen

o.a. navel-tong-wenkbrauw
100 % hygiene & discreet, kunt U bij ons terecht
Al meer dan 20 jaar een vertrouwd bedrijf.
Kingma, de vakmensen die het maken.

Zwaagwesteinde Noorderstationsstraat 46
tel. 0511-443264

Dodingawei 18-20 - 9132 EA ENGWIERUM
Telefoon 0511-408564 - fax 408614
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Bouwbedrijf Ferwerda te EE subsponsor van de
V.V. Oostergo
Het bouwbedrijf Ferwerda is in het
voetbalseizoen 2003/2004 sponsor
geworden van de voetbalvereniging
Oostergo.
Het bedrijf, waarvan de exacte oprichtingsdatum niet bekend is, zal ergens in
de jaren 1895/1896 opgericht zijn. Aan
de hand van gegevens uit de boeken van
de Ned. Hervormde Kerk wordt melding
gemaakt van een levering materiaal door
de fa. Ferwerda te Ee. In die jaren was er
een gewoonte om de naam van de firma/eigenaar te verbinden aan de uit te
voeren werkzaamheden.
Van oorsprong is het bedrijf een timmerbedrijf, maar rond 1900 was het heel
normaal dat naast het timmer ambacht
nog nevenactiviteiten werden ontplooid.
Gosse Ferwerda, die samen met zijn
broer Lieuwe het bedrijf oprichtte, had
de bijnaam “Gosse kuiper”
Naast het timmerwerk maakten de
broers ook kaasvaten voor de zuivelfabriek van het dorp. De luchtband was
nog geen gemeen goed, zeker niet in de
agrarische sector. Er was dus veel werk
aan de winkel voor de wielmakerij. Met
het verstrijken van de jaren, werden de
activiteiten van het timmerbedrijf soms
noodgedwongen verlegd.
De meeste werkzaamheden werden in en
rond hert dorp EE uitgevoerd. Eén van
de oud werknemers, Eabele Talstra,
weet zich nog te herinneren dat bijna alle
materialen met de fiets of te voet werden
vervoerd naar de plaats van bestemming.
In de jaren zo rond 1925 hebben de gebroeders Lieuwe en Auke Ferwerda het
Timmer en Aannemingsbedrijf gerund.
In 1933 heeft Lieuwe Ferwerda het bedrijf verlaten en heeft zich in Damwoude
gevestigd. Het bedrijf is toen door de
heer Auke Ferwerda voortgezet.
In de oude werkplaats aan de Achterwei
kan men nog veel gereedschappen van
vroeger bewonderen.

Het bedrijf is in al die jaren zeer zeker
met de tijd meegegaan. In de tachtigeren negentiger- jaren van de vorige eeuw
zijn er een groot aantal nieuwbouw projecten gerealiseerd in zowel de woning
als in de utiliteitsbouw. Om een topproduct te leveren is het belangrijk dat naast
kennis ook betrokkenheid aanwezig
moet zijn. Een goed contact met de klant
is bij het bouwbedrijf Ferwerda van het
grootste belang. Dit is dan ook de basis
van alles. Immers als er een goed contact
met de klant is, is er ook plezier in het
werk.
Rond de eeuwwisseling is het bedrijf
overgenomen door Auke Ferwerda, zoon
van Lieuwe Ferwerda. Deze heeft een
modern bedrijfspand aan de Tibsterwei
gebouwd.
Bouwbedrijf Ferwerda heeft zich gespecialiseerd in verbouw, renovatie en onderhoud. Voor mega projecten is dit bedrijf dan ook niet het juiste adres.
Het bedrijf maakt bijvoorbeeld serres,
aanbouwen, dakkapellen en badkamers,
maar ook ramen, deuren, kozijnen, trappen en lambriseringen vormen een kernactiviteit. Dit alles wordt op maat gemaakt in de eigen werkplaats.
Omdat een oudere woning regelmatig
gespecialiseerd onderhoud vereist, is het
mogelijk, in samenspraak met de klant,
een meerjaren onderhoudsplan op te
stellen en waarbij rekening wordt gehouden met het beschikbare butget.
Bouwbedrijf Ferwerda bouwt traditioneel, maar maakt ook gebruik van moderne materialen en technieken. Kunststof kozijnen en prefab wanden en
dakkkapellen worden ook toegepast.
Ook voor het interieur kan men bij het
bouwbedrijf terecht.
Men is onder andere dealer van FLAM
haarden. FLAM is de frabikant van gesloten haarden die als brandstof gebruik
maken van hout, kolen en mais. Voor elke FLAM haard geldt een zeer aangena-

me en goed regelbare warmte. De haarden zijn er in vele modellen en uitvoeringen, eventueel uitgerust met een ventilator om de warmteafgifte nog verder
te stimuleren.
Uit bovenstaande is duidelijk geworden
dat het werkterrein van bouwbedrijf Ferwerda niet meer enkel het dorp Ee en
omgeving beslaat. De opdrachten komen
thans uit heel Nederland.
Hierbij is van groot belang dat de communicatie met het thuisfront optimaal
moet zijn, want Auke Ferwerda is enkel ‘s
avonds in zijn werkplaats aan de Tibsterwei te vinden. Overdag is hij met zijn
werknemers de ambassadeur van zijn
toch relatief kleine bedrijf in vele windstreken van ons land.
De voetbalvereniging Oostergo is zeer
content met deze sponsor.
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Uit de oude doos

Ereleden Bertus Vissia en Eabele Talstra buigen zich over de Gouden KNVB
speld van laatstgenoemde.

Kent u deze oud eerste elftalspeler nog?
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