
Lois Schraven weet het zeker.  Het
is Mart ien Stoots die de aanzet
heeft  gegeven voor de opr ich-

t ing van de Overassel tse Boys. Het was
in het voor jaar van 1958 of  misschien
zeLfs eerder in de winter hiervoor,  dat
j i j  mi j  hebt benaderd' ,  zegt ALois tegen
zi jn oude voetbaLvr iend Tien. Ja,  j i j  bent
diegene, die in jouw toenmaLige schoen-
maker i j  steeds opnieuw erover begon,
dat het gek was dat er geen voetbaLctub
was in ons dorp.  Er werd wel gevoetbatd
maar een echte vereniging was er niet .
0p jouw in i t iat ief  z i jn er toen een aantaI
mensen bi jeen gekomen in de voorkamer
van famiLie Piet  Janssen aan de Hoog-
straat.  "

ln deze voorkamer werden de eerste
plannen gesmeed maar toen moest er
overtegd worden met de KNVB want een
eerdere OverasseLtse ctub was geroyeerd.
"Dan gi f  mien de schutd mar",  geeft
Mart ien Stoots [achend toe. "Het kLopt
weL een beet je.  lk  weeI nog dat ik naar
het KNVB-kantoor in Ni jmegen moest
waar ik me moest melden bi j  meneer van
Beek. lk kan me nog goed her inneren
dat ik me heLemaaL niet  op mi jn gemak
voelde. Deze meneer hoorde mi jn verhaaL
aan zonder een woord te zeggen. Na mi jn
verhaaL t iep hi j  naar een groot wand-
meubel,  scharrelde daar wat in en kwam
terug met een kasboek. Hi j  wees met z i jn
vinger een bedrag van 1 85 guLden aan.
' l - l i l  nrnhloam m^êt êêrct  onoplnct  z i in

voordat ik je verder kan heLpen'  zei  h i j .
lk  ce hrnk mo fo nlpt tcr  pcn fnrs hedrao

voor die t i jd en ook nog schuLd van een
vor ige vereniging."
0p de f iets naar huis zonk de moed
hem in z i jn schoenen. " lk geLooÍde er
niet  meer in.  Hoe konden we di i  geld bi j
etkaar kr i jgen?'  GeLukkig had de nog
niet  geboren cLub toen aI  goede vr ien-
den' .  "Ben Arts had nog vi j f t ig guLden
ui t  de kas van de vor ige ctub",  vertet t
Mart ien.  "En Thé FLeuren had het gaas
en palen van het oude ve[d gekocht voor
vi j fentwint ig guLden en nog nooi t  hoeven
af te rekenen. Thé was zo enthousiast  dat
er weer een nieuwe club kwam, dat hi j  er
zel fs wel  v i j f t ig gutden voor wiLde betalen.
De rest  hadden we ook zo bi j  e lkaar,  dus
terug naar de KNVB. Daar kwam het
volgende probleem, als we weer Overas-
seLtse Voetbalvereniging IOWJ wi[den
gaan heten, kon het nog jaren duren eer
we een Licent ie zouden kr i jgen."

De heren bestui ten een nieuwe naam te
kiezen. 0p advies van 'de meneer van de
KNVB'wordt het OverasseLtse Boys. Het
eerste voor lopige bestuur werd gevormd
door voorzi t ter  Johan Janssen, secretar is
ALois Schraven en penningmeester Bert
van Zuylen. 0m onpart i jd ig te bl . i jven
werden de vergader ingen voor aanmet-
ding van nieuwe Leden niet  in de zaLen
van de plaatseLi jke cafés gehouden maar
in de bovenzaaLvan het 'Pakhuus" en het
was een overwetdigend succes.
' 'Hetaas was de compet i t ie aI  volop aan
de gang zodat we het eerste jaar aLLeen
maar t ra inden en vr iendschappet i jke
wedstr i jden konden speLen",  weten de
heren zich nog te her inneren.0p het
weit je van Piet  van Di jk werd getraind
omdat daar toch geen gras wi [de groei-
en" en de wedstr i jd jes werden gespeeLd
in een wei tegenover Thei  van de Groes,
wel eerst  met een schoo de koeien-
vlaaien opruimen. "Het omkLeden ge-
beurde in het begin gewoon op de stat .
Dat de Boys nu jubi leren doet deze twee
nestors goed. En dat z i j  daar de basis
voor hebben geLegd, ja,  daar z i jn ze best
trots op. HopeLi jk hebben ze er nog Lang
prof i j t  van",  me[den de heren. 'Overas-

settse Boys, van harte gefeLic i teerd!"
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