
Beste Siossers, 

 

De naam De Oude Koe zegt genoeg. Mijn sportieve topjaren zijn al even geleden. 

En de tijden dat ik voor een wedstrijd van het eerste in een bus stapte ook. 

Want jazeker, er waren jaren dat supporters in een bus stapten. Vaak georganiseerd door de 

supporterscommissie.  

Daar leefde je naartoe! Een dag waarvoor je op tijd op het complex was om de bus niet te missen. 

Het altijd wachten op de ene persoon die te laat dreigde te komen. 

 

Onderweg een weddenschapje afsluiten over de eindstand. Onderin de bus allemaal slingers, 

spandoeken en toeters. Kinderen werden in de bus geschminkt met blauw-witte vlaggetjes op hun 

wangetjes.  

Maar ook de tijd dat bij thuiswedstrijden de jeugd, in sporthal De Steense, in de klimrekken hing om 

spandoeken op te hangen, de tribune te versieren en de trommel etc. klaar te hebben staan voordat 

de wedstrijd om 14:30 uur begon. Hiervoor werden zelfs roosters gemaakt met wie er dit keer mee 

mocht helpen. 

Ik denk dat veel jeugd van nu geen idee heeft waar ik het over heb. Maar er waren sportieve topjaren 

binnen onze vereniging. Dit waren vooral de jaren ’80.  

 

Landelijk kende iedereen kv SIOS uit het Stellingwerfse ‘Wolvege’. In een periode van 6 jaar tijd 

groeide onze club van een derde klasser naar een hoofdklasser. Toen waren het zelfs 2 of 3 bussen 

en een lange rij auto’s welke liever met eigen vervoer reden richting uitwedstrijden. 

 

De komende 2 inbrengen van mij zullen over dit onderwerp gaan. Het is namelijk te groot voor 1 

zending. Ik hoop heel erg dat wij deze jaren ooit eens weer gaan beleven en dat onder de supporters 

een clubje groeit die de sfeer in de sporthal weer op gaat krikken met spandoeken en trommels. 

Want echt, met onze club en trouwe supporters kunnen wij onze club naar een hoger niveau tillen.  

 

Nu deel 1: “Het sportieve Sukses” 

 

Veel leesplezier! 

 

En schroom niet om mij een mailtje te sturen. Ik hoor graag wat jullie vinden van het lezen van 

deze stukken. Deze Koe gaat met zijn tijd mee en heeft dus een e-mailadres: deoudekoe@mail.com 

Ik zit sinds kort zelfs op Twitter: @DeOudeKoe 

 

 

Tot de volgende D.O.K.  

 

: deoudekoe@mail.com 

: @DeOudeKoe 
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