
 

Jeugdtoernooi OVV. Uitreiking van de 'Mol' beker, door Leen Mol. Op de achtergrond het toen 
nieuwe complex! 

Herinneringen aan de 'nieuwe kantine': 

Toen in 1958-1959 de toenmalige voorzitter van OVV, dhr. Wim Boogert vroeg of onze ouders 

Leen en Aas Mol interesse hadden om een kantine op het terrein van OVV te beginnen, hadden 

zij daar wel 'oren' naar. Zij zouden dan zelfstandig ondernemer worden. Leen moest wel het 

onderhoud gaan uitvoeren, dus het krijten van de lijnen, het terrein schoon houden, de ballen, 

vlaggen en doelnetten verzorgen en de banken van de tribune jaarlijks beitsen. Het gras maaien, 

inzaaien, zomers sproeien, enz. werd door de gemeente uitgevoerd.                                              

Ook al runde zij samen met familie al strandtent 'De Branding' op het autostrand, Leen en 

'vrouw' Mol begonnen toch ook op OVV. Zo kwam in 1959-1960 de 'groene kantine' op het 

voetbalterrein te staan. Deze stond op een huidig stuk parkeerplaats. Dit was toen nog gras. Nu 

is het de ingang naar het terrein.                                                                                                                     



Wegens veel publiek stond enkele winters  de strandtent naast 

de groene kantine.                                                                                                                                                                                                              

Wat jaren later vond men het nodig dat er een nieuwe complex met kantine moest komen. De 

twee kleedkamers in het oude houten gebouw, met in het midden een bestuurskamertje, waren 

ondertussen verouderd. De twee kleedkamers werden ook te weinig. Men moest met de tijd 

mee.                                                                                                                                                                                          

De eerste steen van het nieuwe complex werd op 7 juli door voorzitter Boogert 1964 gelegd. Ik 

was daar als kind bij aanwezig.                                                                                                                                                                                                               

De 'groene kantine' bleef na opening van het nieuwe complex in gebruik. Er werden wel regels 

gesteld door het bestuur. Er stond tussen de groene kantine en de nieuwe accommodatie een 

aanwijzingsbord met een pijl. De nieuwe kantine mocht n.l. alleen door spelers en besturen 

bezocht worden en de groene kantine was voor het                                                                                                                                                                                         

'gewone' publiek. Na afschaffing van de 'pijl' was voor iedereen de nieuwe kantine toegankelijk, 

maar de groene kantine bleef nog wel functioneren.                                                                                                                                                       

Na de competitie waren er de zomeravond voetbalwedstrijden. Bedrijven uit de Europoort 

speelden tegen elkaar, café's voetbalden tegen andere café's, het eilanden selectie elftal 

speelden dan hun wedstrijd, enz. Drukte, dus! 

           

                                                                                                                                                                   
In het keukentje, tevens bar.               De snoephoek, voor de frituur.                    De biertap kwam pas 

later.........      De keuken/bar werd afgesloten door een houten luik. Ook ging de groene deur, bij geen 

activiteiten, altijd op slot.            



Er werden buiten het voetbal om, soms ook andere 'feestjes' gevierd in de nieuwe kantine. Dat 

mocht toen nog.                                                                                                                                                                                                            

Zo werd het 25 jarig huwelijk van onze ouders er op 1 september 1966 in gevierd. Tini en Aart 

Langendoen waren bevriend met onze ouders en die avond ook aanwezig, om te helpen.    (Foto: 

Leen met dochter Elma) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Er waren toen, voor de jeugd, ook al Sinterklaasmiddagen. Zo te zien op de foto zijn de 
volwassenen bij de Sint geroepen...... Leen Mol, Leen Schipper. Mevr. Kaatje de Kievit en Teun 
Kweekel kijken toe.   De namen Sint en Piet, onbekend. Soms was Wijnand v. Buuren de 
Sinterklaas. 

Helaas is Leen Mol op 8 december 1974 al op 56 jarige leeftijd overleden. Mijn moeder Aas en 

broer Dirk hebben met een beetje hulp van mij, dit vanwege de geboorte van Marceline in juni 

1974, nog ca. 1,5 jaar de nieuwe kantine enz., gerund en zijn na totaal 15 jaar, gestopt. De 

groene kantine is verkocht en later door de judo-en touwtrek vereniging in gebruik genomen. 

Later hebben wij, Elma en Marceline nog veel bar-vrijwilligerswerk uitgevoerd. Zo nodig is 

Marceline daarin nog actief, buiten het vele andere OVV-werk, dat zij momenteel verricht. Zo 

hebben wij, 'familie Mol', als 4 generaties in de 'nieuwe kantine' gewerkt en beleeft, n.l. Leen 

Mol, Elma v.d. Berg-Mol, Marceline v.d. Berg en junior speler: Mats Weesie!  

Ter herinnering aan mijn OVV- 'nieuwe kantine' leven,                                                                                                                                                                                

Elma v.d. Berg-Mol           
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