Sportpark Boijl
Voetbal is overal in de dorpen eigenlijk wel ‘de’ sport en de huidige accommodatie
in Boijl mag er, na de laatste renovatie en de overkapping van het terras, zeker zijn!
Herinneringen omtrent voetbal in Boijl gaan vrij ver terug.
Jan Zandstra geboren en getogen aan de Boschoordweg en inmiddels ruim 90+ er,
herinnert zich nog goed hoe dat ging in zijn jeugd.
Rond de jaren ‘30 in de vorige eeuw werd er o.a. gevoetbald in het heideveldje aan
de Boschoordweg. (t.o. zijn huis) Een ander heideveldje hoek Alteveersweg/Doldersumsestraat deed ook dienst als voetbalveld.
Niet met de juiste afmetingen maar
wél met lijnen, geultjes gevuld met
wit zand. De goals waren klein en
van sparren gemaakt.
Leden waren o.a. de broers Hendrik
en Haete Marks, Hendrik Oosterkamp en Jaap Ouwerkerk. (en die
zelfde Jaap zou veel verder in de tijd
nog heel wat lijnen maken voor de
voetballend Boijl!)
1934 uitslag seriewedstrijden in Boijl
Ze verhuisden nogal eens van locatie. Zo lag het veld ooit ten noorden van de oude bocht in de Doldersumsestraat, aan de Boijlerweg tussen nr. 35 en 37 en oostkant dorp in ‘Broek’ naast nr. 127.
Wat oudere jongens richtten later onderling een heuse voetbalclub op. ‘Vitesse’ en met buurtdorpen werd onderling competitie gespeeld.
De resultaten van het Ned. Elftal inspireerden!
Jan Oosterhof, directeur van de meelfabriek (nu AHB) gaf les in de spelregels, balbeheersing,
dribbelen en stoppen. Hij was tevens scheidsrechter en Feike Mollema stond hem bij.
1936 werd een officiële vereniging opgericht mét een huishoudelijk reglement.
De naam Vitesse mocht niet meer en voortaan speelden ze als VV Boijl.
Meester Roders gaf een
soort conditie training in
de zaal van café Otter.
Waarschijnlijk werd vanaf
begin jaren ’30 op de
huidige locatie gespeeld,
waar nu het parkeerterrein, tennisbaan en het
oefenveldje liggen.
De ijsclub wilde graag, na
de nodige omzwervingen
in het dorp, een grotere
ijsbaan.
Het was de VVV de Vereniging Voor Volkvermaak
die al in 1950 plannen
opstartte voor een grote
renovatie. (Sportcentrum
de overkoepelende organisatie die nu alles beheert
Boijliger elftel op het oude veld naast de ijsbaan rond 1950
is van 1954)
(Links achter: Kees Hoogeveen, Age-Jan Beun, Tieme Kok, Jan Jonkers
voor: Lou de Vrij, Gerrit van Biezen, Chris Mailly, Jan de Vrij,, Henk Hoogeveen
Sjerp Jissink. Liggend: Jelle Riemersma.
(inzet meester Roders)
In overleg met de sport, de kerk en de Ned. Heide Mij. werd gezamenlijk in het kader van de DUW (Dienst Uitvoerende Werken) een plan gemaakt. De grond van het sportcomplex is al eeuwenlang eigendom van de Ned.
Hervormde kerk in Boijl.

Vijf jaar later, In 1955 kwam het tot uitvoering en werd de basis gelegd voor de huidige velden.

Hendrik van de Boer was secretaris van de VVV en een heel pak papieren met interessante gegevens
betreffende de uitvoering, is bewaard gebleven. Zijn dochter Jantsje Bijl van de Boer bewaarde ze
ook goed en schonk het geheel aan ons ‘Dorpsarchief Boijl’ .
Het plan bevatte een
nieuw
voetbalveld
oost – west ten zuiden van de Oosterbrink, het vergroten
van de ijsbaan, voor
de rijvereniging een
ovale hoefslag van
60m x 30m en het
verbeteren van de
toegangsweg.
Het voetbalveld van
100 x 64m met een
uitloopruimte
van
4m, werd 40cm diep
gespit en om de 10m
west - oost gedraineerd.
Voor die 100m lengte werd naar het westen 21.50m weiland bij het terrein gevoegd. Dat behoorde bij de
boerderij tegenover de kerk. (nu gedeeltelijk Groene Zoom)
De toegangsweg werd 80cm diep gespit en 3.50 breed met om de 10m een doorgraving naar de sloot. Voor de
waterafvoer werden daar takkenbossen in gelegd als drainage.
Nadat het speelveld ingezaaid was, volgde een onderhoudsperiode van 2 jaar. Maaien gebeurde met een motormaaier en het mölchen werd (toen al!) toegepast voor stikstof bemesting.
Tijdens die onderhoudsperiode werd bemest met: 1600kg superfosfaat, 800kg kalizout 40% en 1200kg
kalkammonsalpeter.
De beplanting rondom bestond uit: 600 stuks zwarte els à 70ct, 200 prunus à f.2.10, 200 lijsterbes à f. 2.10 en
33 eiken kostten f. 4.75 per stuk. (zo te zien staan daar nu nog steeds aantal van)
De totale begroting was
ruim f. 13 000.— met een
uurloon van 60ct.
Wekelijks werd heel gespecificeerd in cijfers verantwoording afgelegd.
Het veld mocht 2 jaar niet
bespeeld worden en de
club week uit naar het veld
van Hoeve Boschoord.
Na de komst van de waterleiding, kwamen in 1959
de eerste kleedkamers met
douches. Tot dan konden
de spelers ’s zondags, in de
achterzaal van café Knol,
de ergste modder afwassen in een afwasteiltje. Er volgden nog veel verbouwingen, uitbreidingen en renovaties.
Zomer 2012 ontstond de voetbalclub ‘Trinitas’ na een fusie tussen de spelers van Boijl, Elsloo en Zorgvlied.
Clubs zoals de rijvereniging, korfbal, tennis en o.a. de peuterzaal kwamen en gingen soms ook weer.
Het sportveld is wel dé plek in ons dorp waar door alle jaren heen, heel wat vrijwilligerswerk werd en wordt
gedaan.
namens ‘Dorpsarchief Boijl’
Jellie Menger – Oosterkamp
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