
Clubmensen bewaken Spartacultuur 

Door PATRICK BOOR 
NIJKERK - Het is traditie bij voetbalvereniging Sparta Nijkerk. Als jaarlijkse afsluiting van het 
seizoen organiseert Oude Jongens Krentenbrood (OJK) het gelijknamige toernooi.  
 

 
De organisatoren van het Oude Jongens Krentenbroodtoernooi van Sparta Nijkerk. 
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Morgen bestaat het evenement een kwarteeuw. Hoe een uit de hand gelopen grap evolueerde tot 
belangrijkste uiting van de clubcultuur. 
 
Aan de schafttafel van Jur van de Beek, die de naam van zijn schildersbedrijf aan het toernooi 
verbond, concluderen vijf van de acht aanwezige OJK-organisatoren in koor dat het toernooi 
onderdeel uitmaakt van de Spartacultuur. Misschien zelfs meer dan dat. Immers, de toernooileiding 
zoekt eigen sponsoren, zorgt dat het evenement in goede banen wordt geleid en laat sportpark De 
Ebbenhorst ‘puinvrij’ achter.  
 
De link met de zaterdag-hoofdklasser? ,,In principe stelt Sparta alleen de accommodatie ter 
beschikking. Wij als vriendenteam organiseren. De kantineopbrengst is voor de club,’’ zegt Ton van 
den Brink, normaliter wedstrijdsecretaris bij de Nijkerkse club. Henk Haverlach, in het jubileumblad 
bestempelt als ‘stuwende kracht achter het OJK-toernooi’, vult aan: ,,Doelstelling is dat Sparta een 
financiële injectie krijgt door het toernooi. Vandaar dat de inkomsten naar de clubkas vloeien. Het 
mooie is dat iedereen kan meedoen. Goede en minder goede voetballers. We zijn allemaal 
Spartanen.’’  
 
Vijfentwintig jaar geleden ontstond het Oude Jongens Krentenbrood-evenement. Min of meer als 
grap. Nico Mostert, een van de organisatoren: ,,Vroeger voetbalden we altijd met een groep 
vrienden. De één haalde het eerste elftal, de ander niet. We kwamen allemaal in verschillende 
teams terecht. Op zaterdagmiddag kwam je elkaar dan tegen in de kantine. Maar we voetbalden 
niet met elkaar. Zo ontstond het idee een toernooi voor vriendenteams te organiseren als afsluiting 
van het seizoen. Wat als grap begon, groeide uit tot het hoogtepunt van het seizoen.’’  
 
Wat heet. Voor de eerste editie van het OJK schreven zich acht vriendenformaties in, morgen 
strijden vijftig teams om de felbegeerde eerste prijs en de daarbij behorende medaille. ,,De rest 
krijgt een krentenbrood,’’ zegt Haverlach kloek. ,,Dat is in de begintijd ontstaan. Vroeger 
sponsorde een bakker ons in de vorm van krentenbroden. De winnaar krijgt er één van anderhalve 
meter. Het team dat laatste eindigt, ontvangt een zak krentenbollen.’’ 
 
Het evenement heeft ook last van groeistuipen. Begin jaren ’90 startte de organisatie een extra 
competitie voor dames. Vier seizoenen later gevolgd door een ‘Ouwe Lullen-groep’. Voor de 
jubileumeditie initieerde de leiding zelfs een Arkemheen-competitie, refererend aan het Nijkerkse 
verpleegtehuis voor bejaarden. ,,Teams die bij de eerste editie meededen, spelen in die groep. 
Allemaal veertigplussers,’’ aldus Mostert, als jeugdtrainer werkzaam bij Sparta. 
 
‘Overdag voor de eer, ’s avonds voor de sfeer’. De slagzin geeft het gedachtegoed van het OJK 
goed weer. Mostert noemt de naamskeuze Oude Jongens Krentenbrood een logische. ,,Het OJK-
toernooi staat voor saamhorigheid, gezelligheid en sportiviteit. Met een hoog reüniegehalte. Veel 
oud-spelers komen tijdens het OJK weer even bij de club kijken.’’ Haverlach besluit. ,,De dag is 
geslaagd als zich geen noemenswaardige problemen voordoen en iedereen naderhand gezellig met 
elkaar een biertje kan drinken. De sociale controle bij de vereniging is groot, hierdoor is het in het 
verleden nooit fout gegaan. We gaan er voor 600 man een mooie dag van maken.’’ 
 


